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Јавна набавка број 35/2018 
 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 35/2018 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 
 

I - Дана 23.11.2018. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 

35/2018: набавка услуге систематског прегледа запослених у Градској општини Звездара, следеће 

садржине:  
 

Питање 1: 
 

“Поштовани, 
 

користећи електронску пошту као легитимно средство комуникације у поступцима јавних набавки, 

желели бисмо да Вам поставимо следећa питања у вези са поступком јавне набавке мале вредности 

број 35/2018- систематски преглед запослених: 

 

1. Конкурсном документацијом сте предвидели да ће уговор који ће бити закључен у предметном 

поступку важити 60 дана, као и да ће рок извршења предметних услуга бити до 31.12.2018. 
 

 Имајући у виду следеће: 
 

-да је отварање понуда 30.11.2018; 

-да сте на страни 12/49 конкурсне документације навели да ће одлука о додели уговора бити донета 

у року од 10 дана од отварања понуда (оквирни датум: 10.12.2018); 

- да је рок за захтев за заштиту права 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на 

Порталу јавних набавки (оквирни датум: 15.12.2018); 

-као и да је након истека рока за подношење захтева за заштиту права потребно одређено време да 

би дошло до закључења уговора, као и да су понуђачи дужни да започну реализацију у року од 3 

дана од потписивања уговора, то заправо значи да је реалан рок за почетак реализације предметних 

услуга 20.12.2018. 

 Имајући у виду да сте предметном конкурсном документацијом предвидели дневну 

динамику 7-10 запослених, то значи да би за 11 дана било могуће прегледати максимално 110 

запослених. 

 Имајући у виду да је реално очекивати да ће се у месецу децембру прегледати максимум 110 

запослених, а да је укупни оријентациони број запослених 179 (119 жена и 60 мушкараца), да ли је 

за наручиоца прихватљиво да се продужи рок за извршење услуга? Да ли је за наручиоца 

прихватљиво да се предметне услуге реализују и у јануару 2019. године с обзиром да се уговор 

закључује на 60 дана? Посебно бисмо нагласили да је наведена пројекција почетка реализације 

предметних услуга дефинисана у идеалним условима (нисмо рачунали на могућност да можда дође 

до продужења рока за подношење понуда, у том случају би било могуће прегледати још мање од 

110 запослених). 

 Да ли ћете сходно наведеном уважити нашу сугестију да се предметне услуге реализују и у 

месецу јануару 2019, а све у циљу реализације предметних услуга за што већи број запослених?” 

 



 

Одговор 1: 

  

Интерном одлуком наручиоца сви запослени морају бити прегледани до 31.12.2018. године.  

Претпоставке за овај поступак су се стекле средином новембра. Наручилац је дужан да 

послује у складу са финансијским могућностима и финансијским прописима.  

Наручилац наглашава да постоји велики број државних и приватних здравствених 

институција које су у стању кадровски, технички и организационо да изврше систематски преглед 

запослених Градске општине Звездара у задатом року – до 31.12.2018. године. 

Овај услов једнак је за све понуђаче. 

Понуђач констатује “да ће уговор који ће бити закључен у предметном поступку важити 60 

дана”, али у наставку стоји да “уговор престаје да важи испуњењем обавеза у целости”. Рок од 60 

дана заправо обухвата и важност банкарске гаранције која важи 30 дана дуже од истека рока за 

коначно извршење посла. 
Понуђач констатује да је на страни “12/49 конкурсне документације наведено да ће одлука о 

додели уговора бити донета у року од 10 дана од отварања понуда ”, што значи да ова одлука може 

бити донета и за један дан, а најдуже у року од 10 дана. 

 
У вези са дневном динамиком прегледа запослених наглашавамо следеће: 

- конкурсном документацијом наглашено је да наручилац задржава право да, у складу са 

својим потребама, измени утврђени  дневни распоред и да о томе благовремено извести Извршиоца 

и 

- по захтеву Наручиоца уговорена услуга може да се извршава и суботом. 

Смисао наведеног јесте да обим и структура прегледа, по захтеву наручиоца може да се 

мења, а то значи: да се промени запослени који је на листи (пословне обавезе га спречавају да тог 

дана дође на систематски преглед и слично), да се повећа пројектовани број за одређени дан и да се 

преглед врши, осим радним данима, и  суботом. 

 

Питање 2: 
 

 

2. Конкурсном документацијом сте у склопу додатног услова кадровског капацитета дефинисали 

која врста радног ангажовања је прихватљива за наручиоца (уговор о раду, уговор о привременим 

и повременим пословима, уговор о делу, уговор о стручном усавршавању). Да ли је за наручиоца 

прихватљиво ангажовање запослених на основу уговора о допунском раду, с обзиром да Закон о 

раду предвиђа и ову могућност радног ангажовања? 

 

 

Одговор 2: 

 

 За наручиоца је прихватљиво ангажовање запослених по основу уговора о допунском раду. 

  

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

   Илија Томић с.р. 

 

 


