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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 
160/4, за поступак јавне набавке бр. 1.2.12/2019 – Здравствене услуге (у даљем тексту: 
Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) 
наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим 
заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања   

постављена од стране заинтересованих лица  
за поступак јавне набавке бр. 1.2.12/2019 – 

Здравствене услуге 
 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 
У складу са Одељком V, тачка 12. Конкурсне документације у ЈНМВ бр. 1.2.12/2019, у својству 
заинтересованог лица, указујемо Наручиоцу на уочене неправилности у конкурсној 
документацији: 
У одељку II, тачка 1., табела бр. 2, део "Изложеност бакру и једињењима бакра, нитро 
једињењима цикличних угљоводоника и угљен моноксида" (стр.7), под тачком 9 - Биолошки 
мониторинг (последњег радног дана у недељи на крају смене): екпозиција нитробензену: 
одређивање П нитрофенола у урину и метхемоглобина је услуга коју може да изврши само 
један понуђач. 
Чланом 10. Закона о јавним набавкама, у ставу 1 прописана је дужност наручиоца да у 
поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију.  
Ставом 2. истог члана одређено је да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а 
посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 
неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских 
услова, техничких спецификација и критеријума. 
Наведеном услугом под тачком 9 – Биолошки мониторинг, техничку спецификацију сте 
учинили дискриминаторском, те сте учинили грубу повреду начела обезбеђивања 
конкуренције (чл. 10. ЗЈН). 
 
1. питање/захтев за појашњење: 
Молимо вас да измените конкурсну документацију у спорном делу, тако да захтеве из 
конкурсне документације доведете у логичку везу са предметом јавне набавке, односно да 
услов за исправност понуда, конкретно – довољан технички капацитет, буде оправдан са 
становишта објективних потреба наручиоца у погледу коришћења резултата  
реализоване набавке. 
 



 
Одговор: 
Предметна јавна набавка Здравствених услуга спроводи се за потребе запослених радника, а 
на основу Акта о процени ризика за Комуналпројект и посебних здраствених услова које 
треба да испуњавају радници на радним местима са повећаним ризиком, у обавези смо 
извршити преглед : Биолошки мониторинг за одређена радна места.  
Наручилац овом одредбом није прекршио члан 10. ЗЈН, јер испуњава своју обавезу 
прописану Законом и наведеним Актом, а имајући у виду да у Републици Србији има 
минимум 5 лабораторија које могу да врше тражене анализе не постоји ни основ 
дискриминације како сте навели у вашем захтеву. 
На основу напред наведеног Наручилац остаје при својим захтевима из предменте 
Конкурсне документације. 
 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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