
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/946 

Датум: 21.04.2020. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за набавку услуга:  ЈНМВ 03-1.2.14/2020  „Услуге 

стручних лица за обављање послова безбедности и здравља на раду“: 

 

Питање заинтересованог лица: 

 

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, ovim putem Vam podnosimo pitanja i zahtev za dodatnim 

pojašnjenjima teksta konkursne dokumentacije: 

 

1. U nazivu javne nabavke pominjete poslove zaštite od požara, a u samom tekstu nigde niste naveli nijedan posao u 

vezi sa tom uslugom.  

2. U delu koji se odnosi na tehnički kapacitet, tražite da ponuđač ima u vlasništu 10 putničkih automobila. Odakle 

Vam ova ideja? Koja je smisao ovih 10 automobila. Drugo, da li su to 10 jugića od po 100 eura, ili molim Vas da 

precizno objasnite ovako nerealan zahtev i da ga izbrišete iz teksta konkursne dokumentacije, jer ne vidimo nikakav 

smisao ovih 10 automobila. Posebno, 10 automobila prema važećoj praksi ne mora da ima u vlasništu, već u zakupu 

ili lizingu i sl.   

3. Tražite da ponuđač ima stalno zaposleno 10 lica sa položenim stručnim ispitom BZR. Podsetićemo Vas da je 

zakonom definisano da ponuđač mora da ima najmanje 2 lica koji su nosioci licence. U ovom delu ste prekršili 

važeći Zakon jer lica koja tražite ne moraju biti stalno zaposlena, već mogu biti angažovana po ugovoru van radnog 

odnosa. Samo 2 lica moraju biti stalno zaposlena, a ostala lica ne moraju. Drugo, koja su to lica, koja je njihova 

stručna sprema, koje je njihovo naučno polje, drugo da li su to studije provog ili drugog stepena, ili je dovoljna 

srednja škola? Koliko godina iskustva moraju da imaju na poslovima lica za BZR. Molimo Vas izbrišite ovako 

sramotan uslova jer ćemo biti prinuđeni da se žalimo Upravi za ovako nerealne uslove za učešće na postupku JN.  

3.  Nigde u tekstu niste tražili uslov da ponuđač mora da ima u radnom odnosu, ili radno angažovano najmanje jedno 

lice sa položenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite od požara za lica sa visokom stručnom spremom. Kako ste ovo 

propustili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/ 946-2 

Датум: 21.04.2020. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за набавку услуга: ЈНМВ 03-1.2.14/2020  „Услуге 

стручних лица за обављање послова безбедности и здравља на раду“: 

Одговор заинтересованом лицу: 

1. Што се тиче првог и четвртог питања очигледно да је техничком грешком у 

наслову написана реч “заштита од  пожара“ (и то само на Порталу ЈН,) не и у 

самој документацији. 
 

2. Наручилац одређује Технички капацитет на основу својих потреба, а као 

потребе је довољно рећи да наша установа има преко 850 запослених, 16 

пунктова и протеже се на две општине што га чини јединственим, што више 

него јасно показује одакле потреба за већим бројем возила као и лица за 

извршавање услуге која је предмет ЈН. 

 

Наручилац се придржава чл.10.ЗЈН тако да не може да одређује које је врсте 

возило нити које вредности, како је бесмислено написано у питању понуђача. 

 

Што се тиче власништво возила и стручне спреме лица,Наручилац ће изменити 

Конкурсну документацију на основу чл.63. ЗЈН.  

 

 

 

 

                                                                                     Комисија за ЈНМВ 03-1.2.14/2020 


