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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЛЈЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-4390 
Датум: 22.05.2019.г. 
 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   
       
 На основу чл.63. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење 
Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем  дана 
20.05.2019.г.  у вези јавне набавке мале вредности  ЈНМВ бр.09/2019 – Набавка услуге прегледа 
запослених у зони јонизујућег зрачења  у Општој болници Ваљево.  
 
Додатно појашњење и допуна Конкурсне документације се односи на следеће:  
 
Питање : У ЈНМВ ОБВ-01-4187, редни број 09/2019 на страни 16 под испуњеност обавезних услова за 
учешће под таћком 4, тражите важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке – Решење министарства здравља за обављање делатности медицине рада и радилошке 
здравствене заштите. Предмет јавне набавке су претходни и периодични лекарски прегледи запослених 
које ради Служба медицине рада здравствене установе, а по Правилнику о претходним и периодичним 
лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (Сл. Гласник РС, број 
120/2007 и 93/2008) и Правилнику о условима за добијање лиценце за обављење радијационе делатности 
(Сл. Гласник 61/11) на које се позивате. Тако да вам горе поменуто решење не треба, већ само Решење 
министарства здравља за обављање делатности медицине рада.  
Такође, на страни 17 под тачком 8, тражите акредитовану лабораторију у складу са сертификатом  
а који се односи на вандредне прегледе по члану 34 Правилника о условима за добијање лиценце за 
обављење радијационе делатности (Сл. Гласник 61/11) на који се позивате. Како вам предмет јавне 
набавке нису вандредни прегледи, ни овај сертификат вам не треба.  
Молимо вас да ове примедбе узмете у обзир и извршите измену услова у складу са правилницима на које 
се позивате. Сваки други наведени услов представља циљано постављање слике установе која ће се 
једина јавити и обезбедити (под вероватно непримереним условима) да јој омогућите обављање 
предвиђених послова. 

Одговор: Наручилац приликом дефинисања конкурсне документације, поред поштовања 
одредаба Закона о јавним набавкама, има у виду врсту делатности којом се Наручилац бави и у 
том смислу високог степена одговорности за пружање услуга здравствене заштите. Здравствене 
делатности, делатност која је предмет ове јавне набавке, прописане су одредбама Закона о 
здравственој заштити и подзаконским актима (Правилник о условима и начину унутрашње 
организације здравствених установа, као и правилницима о номенкалтури здравствених услуга на 
различитим нивоима здравствене заштите, од којих је сагласно Закону о здравственој заштити за 
ову набавку од значаја Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите), и на основу свега наведеног наручилац је услове за 
учешће навео у сагласности са важећом регулативом у области здравствене заштите.  
Сагласно елементима лекарских прегледа који су предмет ове набавке и важећом регулативом 
која их прописује, наручилац је у условима навео и области регистрације за обављање 
здравствене делатности. Правилници наведени конкурсном документацијом одређују елементе 
лекарских прегледа који су предмет набавке, а услов за акредитацију лабораторије тражен је у 
циљу обезбеђења поверења у квалитет резултата тражених лабораторијских анализа у свим 
случајевима и свим обухваћеним врстама прегледа. 
Иако наручилац има законску обавезу да у поступку јавне набавке омогући што већу 
конкуренцију, сходно одредби чл. 10.ст.1. ЗЈН, он са друге стране сваки конкретан поступак јавне  
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набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба, а на основу конкурсне документације 
којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама.  
Сходно томе, обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може тумачити на начин 
који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у 
поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету 
услуга која су предмет исте. Чињеница да поједини понуђач не може поднети понуду за поједине 
или све ставке  не значи да је угрожена конкуренција међу понуђачима јер понуђач увек може 
поднети понуду сходно одредбама ЗЈН. 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЛЈЕВО 
Комисија за јавну набавку 


