
Предмет: додатна питања или појашњење бр.1 у вези са припремањем понуде за јавну набавку 
која ће се спровести у  поступку јавне набавке мале вредности   услуга –  Претходни и периодични 
лекарски прегледи запослених у покрајинским органима,  ред бр. ЈН МВ 1.2.8./2018 

 
Дана 18.04.2018. године примили смо e-mai којим заинтересовано лице тражи додатне 
информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга –  Претходни и периодични 
лекарски прегледи запослених у покрајинским органима,  ред. бр. ЈН МВ 1.2.8./2018 

 
 
             Питање гласи: 
 
Претходни и периодични лекарски прегледи запослених у покрајинским органима, број: 144-404-
122/2018-01, ЈНМВ 1.2.8/2018: 
 
У склопу додатног услова- кадровског капацитета, захтевате ангажовање 1 лекара –ужег 
специјалисту радиолошке заштите. 
 
Имајући у виду наведени услов, молимо Вас за следећа додатна појашњења: 
 

1. Које врсте прегледа би обављао лекар специјалиста радиолошке заштите? 
2. Да ли ће те уместо лекара специјалисте радиолошке заштите прихватати ангажовање 

лекара специјалисте радиологије? Сматрамо да лекар специјалиста радиологије може 
обављати прегледе запослених који раде у зони јонизујућих зрачења који су предмет јавне 
набавке првенствено имајући у виду да је исти едукован за дијагностичке процедуре из 
области рентген дијагностике а које су неопходне ради давања коначног закључка лекара 
специјалисте медицине рада. 

3. Молимо Вас да уколико захтевате искључиво ангажовање лекара специјалисте 
радиолошке заштите поделите предметну јавну набавку на две партије (партија 1- 
прегледи изван зоне јонизујућих зрачења; партија 2- прегледи унутар зоне јонизујућих 
зрачења) имајући у виду да су лекари специјалисти радиолошке заштите ангажовани 
искључиво на терцијарном нивоу здравствене заштите и да је тиме ограничена 
конкуренција у предметном поступку. 

 
Молимо Вас да сходно горе наведеном: 
 

1. усвојите наш захтев и уместо лекара специјалисте радиолошке заштите уврстите 
лекара специјалисту радиологије  у додатни услов кадровског капацитета,  
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или 
2. да поделите предметну јавну набавку у две партије (партија 1- прегледи изван зоне 

јонизујућих зрачења; партија 2- прегледи унутар зоне јонизујућих зрачења), и тиме 
омогућите што већу конкуренцију у предметном поступку. 

 
 

    На основу члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је додатне информације: 

 
 

1.  Лекар специјалиста радиолошке заштите је током уже специјализације стекао је посебна 

знања и вештине у препознавању радијационих оштећења, обучен је да препознаје 

најраније знаке канцерогенезе и генетских поремећаја код лица изложених деловању 

јонизујућих зрачења. Ово знање посебно је потребно у тумачењу налаза хромозомских 

аберација и учесталости микронуклеуса.  

2. Из горе наведног јасно је да лекар специјалиста радиолошке заштите  и лекар 

специјалиста радиолог поседују у потпуности различита знања и вештине. Тачније, док 

радиолог примењује извор зрачења, лекар ужи специјалиста радиолошке заштите изучава 

и прати штетнме ефекте испоручених зрачења  у професионално изложених лица и 

пацијената. 

3. Што се тиче предмета јавне набавке, да ли ће бити обликован у више истоврсних целина 

(партија) у надлежности је Наручуица и то што предметна набавка није обликована по 

партијама, не значи да је ограничена конкуренција, јер постоји довољан број понуђача 

који могу испунити захтеве Наручиоца, чиме је конкуренција омогућена. Услове и захтеве у 

конкурсној документацији, Наручилац дефинише првенствено полазећи од својих 

објективних потреба, а не од пословних и економских интереса понуђача. 

 
  

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/12, 
14/15 и 68/15),) Наручилац доставља одговор у писаном облику заинтересованом лицу и 
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца www.spriv.vojvodina.gov.rs                                                                                                                   
                                                                                                            
 
                                                                                                                              Комисијa за јавну набавку            

 


