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Заведено под бројем 04-8411 од 22.11.2018.године 

УСЛУГЕ: ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ- СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД 

 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНМВ 55/2018 УСЛУГЕ: ЗДРАВСТВЕНИ 

ПРЕГЛЕДИ- СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД 

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 68/2015), у вези ЈНМВ 55/2018 УСЛУГЕ: ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ- 

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД, пристигао је благовремено, Захтев за 

појашњење конкурсне документације за ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,  који се односе на ОРГАНИЗАЦИЈУ И ТРОШКОВЕ 

ПРЕВОЗА ЗА ПРЕГЛЕДЕ  (од седишта наручиоца до пословних просторија Изабраног 

понуђача и назад , од стране заинтересованог понуђача: 

 

ПОНУЂАЧ: 

„На страни 6/49, наведено је „Организација и трошкови превоза запослених за 

прегледе (од седишта наручиоца до пословних просторија, изабраног Понуђача и 

назад, су на терет изабаног понуђача.“ 

Питање: За коју удаљеност од седишта наручиоца до пословних просторија 

понуђача је изабрани понуђачу обавези да организује превоз запослених код 

наручиоца? 
 

Завршен навод 

 

ОДГОВОР   

 

У складу са  чланом  63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015), достављамо разјашњење: 

 

1. Јавно предузеће ,,Завод за уџбенике“ Београд, чије је седиште у Београду, 

Oбилићев венац број 5, у свом саставу има организацоне јединице у Новом Саду 

и Нишу., као и магацин у Жаркову, Милорада Јовановића 11. 

2. Уколико Изабрани понуђач обезбеди прегледе запослених и у Новом Саду, онда 

нема потребе за превозом радника из Новог Сада у Београд. 

3. Како је број радника у Нишу мањи од 20, Изабрани понуђач није у обавези да 

организује прегледе радника у Нишу, као ни превоз радника у Београд. 

4. Изабрани понуђач је у обавези да организује превоз радника о свом трошку на 

локацијама у Београду и то: 

5. - Превоз радника са Обилићевог венца број 5 до просторија  Изабраног 

понуђача- локације где ће се прегледи обављати. 

6. – Превоз радника из магацина Завода, Милорада Јовановића 11, Жарково до 

просторија Изабраног понуђача- локације где ће се прегледи обављати.. 
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7. На страни 7/49 наведено је ,,Превоз запослених може вршити привредно 

друштво или предузетник који је регистрован за превоз путника или здравствена 

установа/Изабрани понуђач уколико поседује сопствена возила (возни парк). За 

превоз путника мора бити обезбеђено возило које има минимум 20 места за 

седење.“  Завршен навод. 

 

С поштовањем,  

 

 

                                                                      Јавно предузеће,,Завод за уџбенике“ 

                                                                       Комисија за јавне набавке 

 

 


