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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 36/15 – НАБАВКА УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ 
СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 

 
За јавну набавку услуга у отвореном поступку бр. 36/15 – „Набавка услуга из области 
безбедности и здравља на раду, обликована у 4 партије тако да се свака партија може 
уговарати засебно“, постављена су следећa питањa понуђача:  
 
Питањa:  
 

 
 

 
 
 



 
Одговори:  
 
1. Процену ризика и израду Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини 
потребно је извршити за 98 радних места у Сектору одбране од града. 
Делимичне измене и допуне Акта о процени ризика је потребно извршити за 308 радних 
места у радној околини, на основу важећег Правилника о унутрашљем уређењу и 
систематизацији радних места у Републичком хидрометеоролошком заводу. 
 
2. Посебни здраствени услови прибављају се за сва радна места које морају испуњавати 
запослени за обављање одређених послова на радном месту са повећаним ризиком или за 
руковање (употребу) одређеном опремом за рад. 
 
3. Груписање радних места треба извршити на простору, односно радној околини (послови, 
услови и односи) по врсти и нивоу оптерећења са аспекта безбедности, (нп. у истом 
простору може бити више радних места са аспекта БЗНР, без обзира што су просторни и 
услови радне околине исти, због различитог оптерећења које носе послови који се 
обављају, такве послове треба груписати). 
 
4. У Акту имплементирати све захтеве из Правилника о превентивним мерама за безбедан и 
здрав рад при излагању електромагнетном пољу („Сл. Гласник РС“, бр. 117/2012) и 
Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Сл. 
Гласник РС“, бр. 96/2011), чија примена је предвиђена за 2016. и 2017. годину, ако постоји 
ризик за безбедост и здравље запослених. 
 

5. Извршилац, односно процењивач је у обавези да, за сва радна места на којима је 
извршена процена ризика од настанка повреде и оштећења здравља запослених, односно 
препознатих и утвђених опасности и штетности којима су изложени запослени, пропише 
средства и опрему за личну заштиту.  
 

6. Рок за извршење сваке појединачне услуге које су предмет ове јавне набавке у складу са 
захтевом за извршење од стране Наручиоца не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од 
дана закључења уговора. 
 
7. Наручилац даје сагласност Извршиоцу услуге, ако је извршио процену ризика за сва 
радна места у радној околини која су предмет набавке, односно предлаже могуће исправке 
у случајевима када у поступку процене ризика нису препознате и утврђене конкретне 
опасности и штетности које могу изазвати повреду на раду и угрозити здравље запосленог, 
већ су наведене у општем појму на начин како су прописане по врсти и природи наведеним 
правилником, нп. „Могућност клизања или спотицања (мокре и клизаве површине)“, а да 
није конкретно утврђено шта може изазвати клизање. Треба навести да ли су у питању: 
глатке плочице, просуто уље, емулзије, подови наквашени водом и др. 

8. Ако у инспекцијском надзору Акта о процени ризика, инспектор рада утврди : 

  - да процена ризика не обухвата: опште податке о послодавцу; опис радног процеса; опис 
средстава за рад (и њихово груписање) и средства и опреме за личну заштиту на раду; 
снимање организације рада; препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном 
месту и у радној околини; процењивање ризика у односу на опасности и штетности; 
утврђивање мера за отклањање, смањење или спречавање ризика; 

- да процена ризика није вршена за радно место као простор намењен за обављање послова, 
односно као простор у коме запослени обавља своје послове, и ако актом о процени ризика 
није одређен назив и локација радног места; 

- да нису препознате и на радном месту утврђене конкретне опасности и штетности; 



- ако су актом о процени ризика на радном месту (за дато радно место) одређена средства 
и/или опрема за личну заштиту на раду, а нису одређена на основу процене ризика од 
настанка повреда и оштећења здравља запослених, односно препознатих и утврђених 
опасности и штетности којима су запослени изложени на свом радном месту и да ли су 
одређена тако да одговарају делу тела који штите и пословима који захтевају њихово 
коришћење; 

- да нису у акту о процени ризика на основу оцене службе медицине рада, одређени 
посебни здраствени услови које морају испуњавати запослени за обављање одређених 
послова на радном месту у радној околини, односно нису утврђени посебни здраствени 
услови које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком или за 
употребу/руковање поједином опремом за рад; 

- ако за радно место за које је утврђено као радно место са повећаним ризиком, није 
утврђен начин и поступак периодичне провере оспособљености за безбедан рад. 

 
 

за Комисију за јавну набавку 
 
 

 Срђан Бојковић, дипл. прав. 


