
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40492-516/2013
Датум: 14.10.2013.

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 35/13 - набавка 
здравствених прегледа незапослених лица, у складу са чланом 63. став 3. Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: Добили смо измену конкурсне документације за на јавну набавку 35/13, али 
нисмо сигурни на шта се измена односи.

Одговор: Измене и допуне  су начињене у Спецификацији предмета јавне набавке 
(брисан је минимални износ јединичних цена) и Обрасцу понуде и структуре цене 
(општи и специјалистички прегледи су подељени, тако да се одвојено могу исказати 
цене за обе врсте прегледа, у оквиру сваке партије, које се после сабирају).

Питање 2: Да ли је под тачком 3. (да није изречена мера забране обављања 
делатности), потребно прибавити потврде и Привредног и Прекршајног суда или је 
довољна само потврда Привредног суда?

Одговор: Потребно је прибавити потврде и Привредног и Прекршајног суда.

Питање 3: Да ли за кривична дела против привреде, животне средине, примања или 
давања мита, преваре и дела организованог криминала треба прибавити два уверења и 
то: за понуђача и за његовог законског заступника или је то само једно уверење?

Одговор: За наведена кривична дела потребно је доставити само уверења за 
понуђача, а за законског заступника понуђача потребно је доставити извод из казнене 
евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а, да исти није осуђиван.

Питање 4: Где да прибавимо ова документа (за кривична дела против привреде,
животне средине, примања или давања мита, преваре) када наш Основни суд у Пироту 
таква документа не издаје?

Одговор: Уверење које се односи на наведена кривична дела можете прибавити у суду 
у чијој су она надлежности.

Питање 5: Молим Вас да нам доставите појашњење везано за потребну документацију 
којом се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76 ЗЈН. ЗА ТИП ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ ОРГАНИЗОВАНЕ КАО "ДОМ ЗДРАВЉА" (Дом здрвља Смед. Паланка је 
уписан у судском регистру Привредног суда у Пожаревцу, а одговорно лице је 
директор установе.

Одговор: Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, дефинисани су 
члановима 77. и 79. ЗЈН, Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.



Питање 6: Заводи за јавно здравље су установе на које се сагласно члану 7, став 1 
Закона о јавним набавкама не примењују одредбе овог Закона, јер су носиоци 
искључивог права за обављање санитарних лекарских прегледа на територији свог 
Управног округа, и то је регулисано: Законом о здравственој заштити чл. 119 став 1 и 2 
(Сл. Гл. РС бр. 107/05), Уредбом о плану мреже здравствених установа (Сл. Гл. РС бр. 
42/06), Законом о јавном здрављу (Сл. Гл. РС бр. 72/09), Законом о заштити 
становништва од заразних болести (Сл. Гл. РС бр. 125/04) и Подзаконским актима. 
Обзиром да сте упутили позив за поднишење понуда за пшредметну јавну набавку, 
молим Вас да нас информишете, зашто нисте поступили у складу са наведеним 
законским одредбама.

Одговор: Из правних аката које сте навели, не може се закључити да су Заводи за 
јавно здравље носиоци искључивог права за обављање санитарних лекарских прегледа, 
тј. да ни један други приватни или државни субјекат нема право на обављање исте 
делатности. Уколико постоји одредба одређеног правног акта  која то експлицитно 
прописује, молимо Вас да нас о томе обавестите.
Међутим, чак и у случају да постоји основ за изузеће од примене Закона о јавним 
набавкама,  наручилац се може определити да примени исти Закон.

С'поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељац

      


