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Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне  набавке 

мале вредности – Услуга систематског прегледа запослених 

број 07-03  бр 8-2016  

 

 

 

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку услуга – Услуге 

систематског прегледа запослених, на питање потенцијалног понуђача од 17.06.2016. године. 

  

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs линк 

тендери и Порталу за јавне набавке. 

 

 

  С поштовањем,  

 

 

 

 

 

    Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана 

                             број: 07-03 бр 8/2 од 13.06.2016. године 
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СЛУЖБА НАБАВКЕ 

 

Комисија за јавну набавку услуга – Услуга систематског прегледа запослених,  

број 07-03 бр 8-2016, образована решењем број 07-03 бр 8/2  од 13.06.2016.  године 

 

Београд,  20.06.2016. године 

 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 

 

 

             

 Дана 17.06.2016. године примљенa су питања потенцијалног понуђача следећег садржаја:  

 

Претходних година сте са мањом количином финансијских средстава предвидели  и обављали 

много више прегледа него што је сада тражено конкурсном документацијом, зашто? Логично је  да 

би обзиром да сте из буџета одвојили већу количину новца у односу на  раније године а да се ради 

о истом броју запослених требало обавити више прегледа па сматрамо да спецификација прегледа 

која обухвата мањи број прегледа за већу количину новца представља нерационално трошење 

буџетских средстава. 

 

Да ли ћете сходно наведеном проширити листу прегледа нпр. (обавезни прегледи вида у складу са 

ПРАВИЛНИКОМ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ 

КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД СА ЕКРАНОМ ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 и 93/2013)  и 

Правилником о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

коришћењу опреме за рад са екраном ("Службени гласник РС", број 93/13), преглед дерматолога са 

дерматоскопијом због предстојећих летњих дана и изложености коже сунцу итд.) 

 

Имајући на уму природу Вашег посла а и законску обавезу редовних офталмолоских прегледа у 

складу са ПРАВИЛНИКОМ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ 

КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД СА ЕКРАНОМ ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 и 93/2013)  и 

Правилником о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

коришћењу опреме за рад са екраном ("Службени гласник РС", број 93/13) потребно је укључити 

овај преглед у систематски. Да ли ћете сходно горенаведеном уврстити офталмолошке прегледе у 

пакет систематских прегледа? 

 

У претходним набавкама ради транспарентности и планирања увек је постојао систематски за 

мушкарце и жене а овако дефинисана набавка личи на ценовник установе са попустима .  У 

техничкој спецификацији постоје прегледи који се раде и за мушкарце и за жене (нпр 

 лабораторија, УЗ абдомена, и сл), али је нејасно дефинисано да ли ће и мушкарци и жене радити те 

прегледе. Да ли ћете јасно дефинисати шта обухвата систематски преглед за мушкарце а шта за 

жене и сходно томе променити образац структуре цене? 

У обрасцу структуре цена под тачком 2 наводите услугу “доплер крвних судова”. Да ли можете да 

нам појасните на који доплер крвних судова сте мислили? Да ли ћете сходно томе променити 

конкурсну документацију? 

Равноправно би било да када већ радите гиноколошке прегледе за жене обавите и прегледе уролога 

за мушкарце како би сви запослени били у равноправном положају. Познајући полну структуру 

ваших радника као и године скрећемо Вам пажњу на уролошке прегледе за мушкарце. Предвидели 

сте дијагностицке процедуре (ехо уро тракта, ехо тестиса) а не и преглед уролога који би требало 

свему да претходи и сублимира закључак и предлог евентуалног лечења на крају. Лекар 

специјалиста урологије је сходно свим медицинским стандардима једини едукован да сублимира 
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закључак на основу горенаведених прегледа.  Да ли ћете сходно томе убаци и преглед специјалисте 

уролога и за кога од лекара сте предвидели да ће радити ехо преглед тестиса? 

 Молимо Вас да наведете да ли ехо прегледе тестиса и уротракта треба да обавља уролог који би 

дао и мишљење везано за евентуално патологију ? 

Мишљења само да је ненаменско трошење буџетских средстава ако се свима ради холтер екг сто 

представља дијагностику само код посебних обољења поремећаја ритма и никако се не ради свима 

у оквиру систематских прегледа. Да ли ћете сходно томе избацити наведену услугу? 

Допплер к.с. ногу је допунска субспецијалистицка процедура која се такође не ради  превентивном 

систематском прегледу свим запосленима. Да ли ћете сходно томе избацити наведену услугу? 

 На крају а не мање важно позната Вам је чињеница да сваке године након обављеног прегледа се 

ради статистицка анализа здравственог стања запослених са опстим препорукама за унапредјење 

истог. Како би подаци које имате од претходних година били компарабилни саветујемо Вам да 

одржите континуитет у смислу праћења истих. Да ли ћете сходно томе тражити израду статистичке 

анализе која Вам је достављана и претходних година? 

Након свих обављених прегледа нисте предвидели завршно мишљење и закључак, па Вас сходно 

томе молимо да измените образац структуре цене и убаците ову врсту прегледа. 

Да ли сте мишљења да све ултразвучне прегледе којих сте навели укупно 9 треба да уради један 

лекар (на пример радиолог) или желите да преглед крвних судова врата уради неуролог, ултразвук 

уротракта и тестиса уради уролог, ехо срца кардиолог итд?  Ако не дефинишете јасно захтеване 

услуге довешћете до тога да понуде понуђача не буду упоредиве а што је у супротности са 

одредбама ЗЈН као и кориснике у ситуацију да су урадили много субспецијалистицких снимања и 

претрага а да практично нико није урадио основни преглед и анамнезу и остале основне прегледе а 

то ће им накнадно створити додатне трошкове. 

Понуђач се обавезује да уз фактуру достави Извештај са списком запослених код којих је обављен 

преглед, са тачним навођењем врсте прегледа које је запослени обавио. Сматрамо да наведени 

захтев није у складу са   Законом о заштити  података о личности. Да ли ћете сходно томе изменити 

конкурсну документацију? 
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ПИТАЊЕ 1: 

Да ли ћете проширити листу прегледа нпр. (обавезни прегледи вида у складу са 

ПРАВИЛНИКОМ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ 

КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД СА ЕКРАНОМ ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 и 

93/2013)  и Правилником о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном ("Службени гласник 

РС", број 93/13), преглед дерматолога са дерматоскопијом због предстојећих летњих 

дана и изложености коже сунцу итд.)? 

ОДГОВОР 1: 

Листа прегледа које желимо да уврстимо у овај систематски преглед је комисијски 

сачињена, уважавајући потребе запослених, а уз консултацију са лекарима. Ваш став да 

мањи број прегледа за већу количину новца представља нерационално трошење 

буџетских средстава је потпуно нетачан и донесен са позиције "осигураног" победника 

тендера, а изречен у провокативном маниру, без видљиве бенволентности која се у 

оваквим коресподенцијама сматра општом културом. Осим тога, Факултет за ове 

потребе издваја средства из категорије сопствеих средстава, према усвојеном 

финансијском и плану јавних набавки.  

ПИТАЊЕ 2: 

      Да ли ћете уврстити офталмолошке прегледе у пакет систематских прегледа? 

ОДГОВОР 2: 

Ово нису обавезни систематски прегледи за обављање ризичних послова (попут рада на 

висини и томе слично) који имају законом прописану структуру. Прегледе овог типа 

запослени на Факултету, обављали су периодично, у више наврата, у организацији 

Синдиката факултета. Остатак информација имате у одговору бр. 1.  

ПИТАЊЕ 3.  

   У техничкој спецификацији постоје прегледи који се раде и за мушкарце и за жене (нпр 

лабораторија, УЗ абдомена, и сл), али је нејасно дефинисано да ли ће и мушкарци и 

жене радити те прегледе. Да ли ћете јасно дефинисати шта обухвата систематски 

преглед за мушкарце а шта за жене и сходно томе променити образац структуре цене? 

ОДГОВОР 3: 

Сви запослени ће радити све тражене прегледе, осим анатомско-физиолошки 

немогућих прегледа. Дакле, мушкарци неће радити гинеколошке прегледе, као ни ехо 

преглед дојки, као што ни жене неће радити ехо преглед тестиса. С обзиром на јасну 

очигледност парадокса, нисмо сматрали за потребно наводити претходну реченицу у 

тендерским условима. Структура цена остаје иста, и јединична за све, на Вама је да је 

одредите и доставите понуду. 
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ПИТАЊЕ 4: 

      У обрасцу структуре цена под тачком 2 наводите услугу “доплер крвних судова”. Да ли 

можете да нам појасните на који доплер крвних судова сте мислили? Да ли ћете сходно 

томе променити конкурсну документацију? 

     ОДГОВОР 4: 

У праву сте, мисли се на крвне судове врата, како иначе и пише у првој тачки Описа 

услуга обухваћених тендером. У обрасцу 6.2 Образац структуре цене учињена је 

техничка грешка. Наиме, конкурсном документацијом у делу Опис услуге код 

Ултразвучне дијагностике – под тачком 2. наведена је врста прегледа - доплер крвних 

судова врата, па се подразумева да се и у обрасцу структуре цена под тачком 2. ради о 

доплеру крвних судова врата. Стога, неће бити промене тендерске документације. 

ПИТАЊЕ 5: 

       Да ли ћете убацити  преглед специјалисте уролога и за кога од лекара сте предвидели да 

ће радити ехо преглед тестиса? 

      ОДГОВОР 5: 

Тендером је предвиђен систематски преглед, а не "тематски преглед" какав је 

уролошки. Евалуацију стања мушких полних органа обавља ултразвучним прегледом 

радиолог са најмање 3 године радног искуства, како и стоји у опису услуга, у првој 

тачци.  С друге стране, евалуацију стања женског репродуктивног система може 

обавити само гинеколог, па је због тога и уврштен у овај систематски преглед. Лекар 

специјалиста урологије сходно свим медицинским стандардима НИЈЕ једини едукован 

да сублимира закључак на основу ултразвука тестиса и уротракта, већ то може урадити 

и специјалиста радиологије, посебно са 3 или више година радног искуства. Ангажман 

уролога би представљао нерационално трошење буџетских средстава, у овом случају. 

        ПИТАЊЕ 6: 

Молимо Вас да наведете да ли ехо прегледе тестиса и уротракта треба да обавља уролог 

који би дао и мишљење везано за евентуално патологију ? 

ОДГОВОР 6: 

Не. Сходно конкурсној документацији све прегледе из категорије I треба да обави и 

резултате потпише специјалиста радиолог са најмање 3 клиничког искуства.   

       ПИТАЊЕ 7: 

Мишљења само да је ненаменско трошење буџетских средстава ако се свима ради 

холтер екг сто представља дијагностику само код посебних обољења поремећаја ритма 

и никако се не ради свима у оквиру систематских прегледа. Да ли ћете сходно томе 

избацити наведену услугу? 
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      ОДГОВОР 7: 

Не. Радиће се холтер ЕКГа и холер притиска по препоруци кардиолога, и то за највише 

100 запослених, како и пише у тендерским условима. Наручилац неће из техничке 

спецификације избацити наведену услугу .    

ПИТАЊЕ 8: 

      Допплер к.с. ногу је допунска субспецијалистичка процедура која се такође не ради  

превентивном систематском прегледу свим запосленима. Да ли ћете сходно томе 

избацити наведену услугу? 

ОДГОВОР 8: 

То није тачно. Доплер КС ногу остаје. Наручилац неће избацити тражену здравствену 

услугу.  

ПИТАЊЕ 9: 

На крају а не мање важно позната Вам је чињеница да сваке године након обављеног 

прегледа се ради статистика анализа здравственог стања запослених са општим 

препорукама за унапређење истог. Како би подаци које имате од претходних година 

били компарабилни саветујемо Вам да одржите континуитет у смислу праћења истих. 

Да ли ћете сходно томе тражити израду статистичке анализе која Вам је достављана и 

претходних година? 

ОДГОВОР 9: 

Наручилац неће захтевати израду статистичке анализе.  

ПИТАЊЕ 10: 

Након свих обављених прегледа нисте предвидели завршно мишљење и закључак, па 

Вас сходно томе молимо да измените образац структуре цене и убаците ову врсту 

прегледа. 

 ОДГОВОР 10: 

Будите љубазни па поново прочитајте страницу 4. - Опис услуга. Наручилац неће 

мењати образац структуре цене, јер је конкурсном документацијом предвидео да је 

понуђач у обавези да достави извештај са свим дијагностичким анализама и 

препорукама за даље лечење најкасније у року од три дана од дана извршених прегледа.  

ПИТАЊЕ 11: 

Да ли сте мишљења да све ултразвучне прегледе којих сте навели укупно 9 треба да 

уради један лекар (на пример радиолог) или желите да преглед крвних судова врата 

уради неуролог, ултразвук уротракта и тестиса уради уролог, ехо срца кардиолог итд?  

Ако не дефинишете јасно захтеване услуге довешћете до тога да понуде понуђача не 

буду упоредиве а што је у супротности са одредбама ЗЈН као и кориснике у ситуацију 

да су урадили много субспецијалистицких снимања и претрага а да практично нико 
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није урадио основни преглед и анамнезу и остале основне прегледе а то ће им накнадно 

створити додатне трошкове. 

ОДГОВОР 11: 

Будите љубазни па поново прочитајте страницу 4. - Опис услуга. Сходно конкурсној 

документацији све прегледе из категорије I треба да обави и резултате потпише 

специјалиста радиолог са најмање 3 клиничког искуства.   

ПИТАЊЕ 12: 

Понуђач се обавезује да уз фактуру достави Извештај са списком запослених код којих 

је обављен преглед, са тачним навођењем врсте прегледа које је запослени обавио. 

Сматрамо да наведени захтев није у складу са   Законом о заштити  података о 

личности. Да ли ћете сходно томе изменити конкурсну документацију? 

ОДГОВОР 12: 

Ради се о фактури за услуге које су обављене, а не о садржају медицинских извештаја. 

Понуђач је у обавези да уз фактуру достави Извештај са списком запослених код којих 

је обављен преглед са навођењем тачне врсте прегледа које је запослени обавио. Према 

конкурсној документацији, а у складу с Законом о поверљивошћу личних података, у 

појединачним ковертама са назнаком имена и презимена запосленог, на адресу 

наручиоца доставља се извештај са дијагностичким анализама и са препоруком за 

евентиуално даље испитивање и лечење. Из наведеног јасно произилази да  Извештај 

који наручилац захтева да буде прилог фактуре је валидан документ за правдање 

фактурисане вредности тј. вредности извршене услуге. Нема промене конкурсне 

документације. 

 

 


