
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО 
Панчево, Карађорђева бр. 4  
Број:  01-94/2020 
Панчево, 03.02.2020. године  
 
 
Предмет: Одговори на питања везана за јавну набавку услуга мале вредности 
број  Б2/2020 – пружање здравствене заштите у Дечијем одмаралишту на 
Дивчибарама, за оквирни период март 2020. године – 31. децембар 2021. године  
Потенцијални понуђач је, дана 31.01.2020. године поставио питања везана за 
јавну набавку из наслова: 
1. Колико износи време трајања једне смене дежурства? 
2. Колико смена је предвиђено у току дана? 
3. У колико часова је предвиђен почетак рада у првој смени дежурства? 
4. Да ли се термин „дневница“ из обрасца структуре цене односи на једну 
смену лекарског тима? 
5. Да ли је обавезно присуство специјалисте педијатрије и медицинског 
техничара или постоји могућност држурства специјалисте опште медицине и 
медицинског техничара? 
 
 На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре: 
1., 2. и 3. Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама је објекат затвореног 
типа у коме, према градској одлуци, бораве искључиво деца са територије 
града Панчева, узраста до 15 година и њихови пратиоци (наставници, 



професори, васпитачи, рекреатори инструктори скијања, екпспериментатори и 
сл).  
Објекат ради непрекидно целе године 24 сата / 7 дана у недељи, уз летњо-
јесењу паузу која се користи за редовно одржавање објакта (обично у периоду 
1. септембар – 15. октобар). 
Лекари и медицински техничари су дежурни 24/7 током једне смене у трајању  
од 8 дана /  7 пансиона.  Дежурство подразумева доступност током целог дана, а 
не дежурање у ординацији, у одређено време током дана. 
4.    У обрасцу структуре цена „Дневница“ је накнада за 24 сатно дежурство 
лекара и медицинског техничара.  
Хонорар се исплаћује на недељном нивоу и обично износи 8 дневница. 
Наручилац задржава право да мења број дневница које исплаћује, а у складу са 
„Планом коришћења панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама, са 
распоредом смена за календарску 2020. годину“,  као и да поједине смене 
отказује, у случају више силе и ванредних околности.  
 
 
 
5. Како је већ напоменуто у одговору на  претходна питања, панчевачко дечије 
одмаралиште на планини Маљен  је објекат у коме бораве деца узраста до 15 
година старости, током целе године. Очекујемо од Понуђача да овој категорији 
корисника пружи здравствену услугу у складу са правилима медицинске стуке 
и позитивним законским прописима.  
 



 
                        Комисија за јавну набавку  
  
 


