
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

СИСТЕМАТСКИ  ПРЕГЛЕД  ЗАПОСЛЕНИХ  ЈН  05/16 

ПИТАЊЕ 1 : 

   Техничком спецификацијом на страни 14/22 предметне конкурсне 

документације, поред основних прегледа који су дефинисани тачкама 1-8, 

укључени су и прегледи које је потребно урадити према индикацијама. 

      Свака од наведених тачака у обрасцу структуре цене обухвата  и основне 

и индиковане прегледе 

      Овом приликом бисмо Вам добронамерно сугерисали да извршите измену 

конкурсне документације и да одвојите индиковане од основних прегледа у 

обрасцу структуре цене. 

       Сматрамо да је неопходно одвојити индиковане од основних прегледа из 

следећих разлога: 

.        од укупног броја запослених не зна се унапред колико запослених ће 

радити индиковане прегледе; 

.        из тог разлога понуђачи би урачунали у јединичну цену све 

индиковане прегледе за које се не зна унапред да ли ће се радити; 

.        на тај начин онемогућено је реално формирање јединичних цена; 

.        то има за последицу недекватно међусобно упоређивање понуда. 

         У потпуности разумемо потребу наручиоца за индикованим прегледима 

али исто тако сматрамо да би индиковани прегледи морали бити посебно 

одвојени у обрасцу структуре цене. 

         Једино би на тај начин понуђачи могли да сагледају све околности 

при формирању јединичних цена које су основ за објективно међусобно 

упоређивање понуда. 

         У склопу наше добронамерне сугестије достављамо Вам Решење 

Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки. 

Решење се односи на сличан случај, када је наручилац захтевао да поред 

основних прегледа, у цену буду   урачунати и индиковани прегледи.  

         Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације, имајући у 

виду да техничка спецификација представља основ за подношење захтева за 

заштиту права понуђача, који може утицати на ток и реализацију предметне 

јавне набавке. 

  

ОДГОВОР : 

Управо зато што се не зна унапред колико ће бити индикованих прегледа, а полазећи од 

претпоставке да су запослени радно способни ( здрави ) и од процењене вредности набавке, у 

понуди би требало изразити цене само за основни преглед, и у том смислу ће бити измењена и 

конкурсна документација. 

ПИТАЊЕ 2 : 

     Молимо Вас да дефинишете процењену вредност предметне јавне набавке. 

 

          Иако Вас важећи Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) не обавезује да објавите процењену вредност 

јавне набавке, као Наручилац сте у обавези да у одлуци о покретању поступка 



јавне набавке објавите процењену вредност јавне набавке, што значи да 

поседујете документ који садржи информацију од јавног значаја, те је исти 

доступан сходно члану 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 

36/2010). 

 

ОДГОВОР : 

 

Полазећи од транспарентости у пословању, процењена вредност јавне набавке јесте јавно 

доступна на Порталу УЈН, а износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, а иста је означена и у Одлуци 

о покретању поступка која садржи све прописане елементе, али се одлука не објављује. 


