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Заведено под бројем 04-8448 од 26.11.2018. године. 

 

УСЛУГЕ: ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ - СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД 

 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 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 ОКВИРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  И 

СТРУКТУРУ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ЋЕ СЕ ПРЕГЛЕДАТИ, НА ОРГАНИЗАЦИЈУ 

ПРЕВОЗА ЗА ПРЕГЛЕДЕ(од седишта наручиоца до пословних просторија Изабраног 

понуђача и назад) И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И ПЕРИОДА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА, од стране заинтересованог понуђача: 

 

ПОНУЂАЧ: 

Kористећи електронску пошту као легитимно средство комуникације у поступцима 

јавних набавки, желели бисмо да Вам поставимо следећа питања у вези са поступком 

јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 55/2018- систематски прегледи запослених у 

заводу према спецификацији: 

 

1.       На страни 6. предметне конкурсне документације навели сте да је оквирни 

број запослених који ће обавити прегледе 244, од чега је 152 жена и 120 

мушкараца. Имајући у виду да је дошло да рачунске грешке (152+120=272), 

молимо Вас да прецизирате да ли је у предметном поступку предвиђено 244 или 

272 запослена? 

 

2.       На страни 6. предметне конкурсне документације такође наводите да је 

оквирни број жена у Београду 102, у Новом Саду 28 и у Нишу 4, што укупно 

износи 102+28+4=134. Имајући у виду да сте претходно навели да је оквирни 

број запослених жена 152, молимо Вас да прецизирате да ли је у предметном 

поступку предвиђен број од 152 или 134 жене? 

 

3.       На страни 6. предметне конкурсне документације такође наводите да је 

оквирни број мушкараца у Београду 93, у Новом Саду 14 и у Нишу 4, што 

укупно износи 93+14+4=111. Имајући у виду да сте претходно навели да је 

оквирни број запослених мушкараца 120, молимо Вас да прецизирате да ли је у 

предметном поступку предвиђен број од 120 или 111 мушкараца? 

 

4.       Имајући у виду питања под редним бројевима 1,2 и 3, молимо Вас да 

прецизирате укупан оквирни број запослених мушкараца и жена, као и укупне 

оквирне бројеве запослених мушкараца и жена по градовима. 
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5.       На страни 7 предметне конкурсне документације навели сте да за превоз мора 

бити обезбеђено возило које има минимум 20 места за седење. Да ли је за 

наручиоца прихватљива организација превоза од стране више возила 

истовремено (нпр 3 комби возила), с обзиром да би и  на тај начин био испуњен 

тражени услов који се односи на минималну дневну динамику од 20 запослених?  

 

6.       Упутством за попуњавање обрасца структуре цене на страни 35 предметне 

конкурсне документације дефинисали сте да се у колону 3. уписује колико 

износи укупна цена без ПДВ-а  за оквирни број особа тако што се колона 1. 

(''оквирни број особа'') и колона 2. (''цена услуга по једној особи без ПДВ-а) 

множе. Имајући у виду да у постојећим обрасцима структуре цене за мушкарце и 

жене нису унети оквирни бројеви особа (колона 1. је празна), молимо Вас да 

извршите измену конкурсне документације и да јасно дефинишете у обрасцима 

структуре цене и за жене и за мушкарце које би оквирне бројеве требало 

уписати. Једино на тај начин је могуће израчунавање укупне вредности понуде 

која је основ за примену критеријума најнижа понуђена цена. 

 

7.       На страни 7. конкурсне документације наводите да би комплетне прегледе за 

процењен број запослених требало обавити у року од 30 дана од ступања уговора 

на снагу. Међутим, чланом 12. модела уговора предвидели сте да реализација 

почиње у року од 30 дана од дана ступања уговора на снагу, и да се уговор 

закључује на 3 (три) месеца од дана потписивања уговора. Имајући у виду да су 

ова два захтева у колизији, молимо Вас да презирате следеће: 

 

-       у ком року започиње реализација уговора? 

-       у ком року је потребно реализовати све предметне услуге за процењен број 

запослених? 
 

Завршен навод 

 

ОДГОВОР   

 

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

РС“ број 68/2015), достављамо разјашњење: 

 

1. На страни 6. Конкурсне документације дошло је до техничке грешке која се 

односи на оквирни број запослених. Оквирни број запослених у свим 

организационим једницама (Београд, Нови Сад и Ниш) је 245. Од тога су: 134 

жена и 111 мушкараца (134+111=245). 

 

2. На страни 6. Конкурсне документације оквирни број жена у Београду је 102, 

Новом Саду 28 и у Нишу 4, што укупно износи 134 жена (102+28+4=134). 

 

3. На страни 6. Конкурсне документације оквирни број мушкараца у Београду је 

93, Новом Саду 14 и Нишу 4, што укупно износи 111 мушкараца (93+14+4=111). 

 

4. Укупан оквирни број запослених у свим организационим јединицама износи 245, 

од тога су 134 жене и 111 мушкараца: 

 

Београд: укупан оквирни број запослених је 195; жене--102, мушкарци--93; 
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Нови Сад: укупан оквирни број запослених је 42; жене--28, мушкарци--14; 

Ниш: укупан оквирни број запослених је 8; жене--4, мушкарци --4. 

5. На страни 7. Конкурсне документације смо навели да за превоз мора бити 

обезбеђено возило са минимумом од 20 места за седење. За наручиоца је 

прихватљива и организација превоза од стране више возила истовремено, ако би 

на тај начин био испуњен тражени услов који се односи на превоз од минимум 

20 запослених у току једног дана.  

 

6. На страни 35 Конкурсне документације, упутство за попуњавање обрасца 

структуре цене односи се на Табелу 1. и 2. на страни 33 и 34. 

 

7. На страни 7. Конкурсне докуметације наводимо да прегледе за процењен број 

запослених треба обавити у року од 30 дана од дана закључења уговора, што 

значи да преглед треба реализовати у року од 30 дана од дана потписивања 

уговора од стране овлашћених лица уговорних страна. На страни 7. Конкурсне 

документације став 3. се брише. 

            У моделу уговора члан 12. став 2 се брише, а став 3. се мења и гласи: 

„Реализација по овом уговору треба да се обави у року од 30 дана од дана ступања 

уговора на снагу.“ 

 

С поштовањем,  

 

 

                                                                      Јавно предузеће ,,Завод за уџбенике“ 

                                                                       Комисија за јавне набавке 

 

                                                             

 


