
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8
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Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 35/13 - набавка 
здравствених прегледа незапослених лица, у складу са чланом 63. став 3. Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: Заинтересовани смо да поднесемо понуду за партију 30 и партију 40 јавне 
набавке која се односи на опште и специјалистичке прегледе за заснивање радног 
односа / укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 167 
незапослених лица, односно санитарни лекарски прегледи за заснивање радног односа / 
укључивање у мере активне политике запошљавања за укупно до 84 незапослених 
лица, са евиденције Филијале Крушевац и других филијала НСЗ на локацији Крушевац. 
Да ли то значи да би могли вршити лекарске прегледе свих незапослених радника са 
евиденције Филијале Крушевац и других филијала НСЗ, на локацији Дома здравља 
Александровац и тиме учествовати као понуђач у поступку?
Да ли би закључили уговор за пружање услуга незапсолених лица у броју наведеном у 
конкурсној документацији (општих и специјалистичких лекарских прегледа за укупно 
до 167 незапослених лица, односно за пружање услуга санитарних лекарских прегледа 
за укупно до 84 незапослених лица)?
Да ли би закључили уговор на период од годину дана односно до извршења услуга за 
наведени број лица?
Да ли у број од 167, односно 84 незапослених лица спадају незапослени млађи од 18 
година, незапослени за које постоји сумња у здравствену способност и незапослени 
који заснивају радни однос на пословима за чије обављање су прописани посебни 
услови рада (рад на висини, рад под водом, под земљом), као и незапослених лица са 
инвалидитетом?

Одговор: Лекарски прегледи се могу вршити само на локацији која је назначена у 
називу партије, тј. будући да је нпр. Партија бр.39 дефинисана као ''Општи и 
специјалистички лекарски прегледи за заснивање радног односа/укључивање у мере 
активне политике запошљавања за укупно до 167 незапослених лица са евиденције 
Филијале Крушевац и других филијала НСЗ, на локацији Крушевац'', то значи да се 
предметне услуге могу пружати само у Крушевцу. То важи и за све остале партије.
Уговор би био закључен за максимални број лица који је наведен у конкурсној 
документацији за сваку партију, с'тим да Наручилац није у обавези да уговор 
искористи за максимални број лица.
Уговор се закључује на период од 12 месеци од момента ступања на снагу, односно док 
вредност извршених услуга не достигне укупну уговорну вредност.
За одговор на Ваше последње питање, погледајте Спецификацију предмета јавне 
набавке (страница 28 и 29 конкурсне документације).

Питање 2: Питање се односи на спецификације у оквиру партије 1 под рб 1 у оквиру 
табеле на страни 33 од 50 - Општи и специјалистички прегледи на локацији Град 
Београд (без приградских општина).У оквиру напред наведених спецификација на 
страни 28 од 50 -Образац 1-Спецификација предмета јавне набавке издвојени су општи 
лекарски прегледи са максималном ценом до 2.150,00 дин без ПДВ-а по лицу и 
специјалистички лекарски прегледи са максималном ценом до 3.850,00 дин без ПДВ-а 
по лицу.



Међутим у оквиру табеле на страни 33 од 50 у оквиру партије 1 под рб.1 ови прегледи 
су спојени па се не може дати издвојена цена за сваку врсту прегледа (општи лекарски 
прегледи и специјалистички лекарски прегледи).
Молимо Вас да нам дате појашњење који износ (цену прегледа) треба уписати, 
с'обзиром да се ради о две врсте прегледа са различитим садржајем, а самим тим и 
ценом?

Одговор: На основу Вашег питања конкурсна документација ће бити измењена и 
допуњена, како би понуђачи могли да дају адекватне цене.
Измене и допуне конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и 
на интернет сајту наручиоца, сходно одредбама ЗЈН.

С'поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељац

      


