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Дана: 15.05.2017. 
Број: 5/17/884 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – лекарски прегледи запослених, број јавне набавке 
30-2017-О-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда 
објављен на Порталу јавних набавки дана 28.04.2017. године, заинтересовано лице доставило је 
путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 10.05.2017. године (у ИОВ 
заведен под бројем 2127 од 10.05.2017.) године. 

 
Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев: 
 

- непотребно изостављено- 
koristeći elektronsku poštu kao legitimno sredstvo komunikacije u postupcima javnih nabavke, želeli bismo da 
Vam postavimo sledeća pitanja u vezi sa otvorenim postupkom javne nabavke broj 30-2017-O-02- lekarski 
pregledi zaposlenih: 

 
1. Na strani 12/49 predmetne konkursne dokumentacije u sklopu obaveznog uslova propisanog članom 75 stav 1 
tačka 5 Zakona o javnim nabavkama zahtevate sledeće: 
 
‘ ’važeće rešenje Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost 
Srbije za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – biodozimetrijska merenja 
individualnog izlaganja’’ 
 
Ovom prilikom bismo Vam dobronamerno ukazali na činjenicu da biodozimetrijska merenja individualnog 
izlaganja nisu predmet javne nabavke za partiju 1, pa shodno tome gorenavedeno rešenje ne može biti 
svrstano u obavezan uslov. Kao što je naručilac sam i naveo, predmet javne nabavke za partiju 1 jesu prethodni i 
periodični pregledi zaposlenih izvan zone jonizujućih zračenja.  
 
Članovima 34 i 36 Pravilnika o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti predviđeno je 
u kojim slučajevima se obavlja analiza hromozomskih aberacija sa biodozimetrijom: 
 

Član 34 
''Elementi vanrednog lekarskog pregleda su isti kao odgovarajući elementi specifičnog periodičnog lekarskog 
pregleda. Takođe, u slučaju sumnje da je lice primilo efektivnu dozu veću od 100 mSv obavezno je obaviti 
analizu strukturnih hromozomskih aberacija sa biodozimetrijom (procenom efektivne doze na osnovu broja 
dicentrika u limfocitima periferne krvi).'' 
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Član 36 
''Poslodavac je obavezan uputiti radnika na vanredni lekarski pregled u slučaju vanrednog događaja, nakon 
prestanka sa radom i u drugim slučajevima kada za to postoje medicinske indikacije.'' 
 
U prilogu Vam dostavljamo Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koje se 
odnosi na sličnu situaciju u kojoj je ponuđač zahtevao da gorenavedeno ovlašćenje bude svrstano u obavezan 
uslov propisan članom 75 stav 1 tačka 5 ZJN. 
 
Potpuno je jasno da gorenavedeno Ovlašćenje ne može biti obavezan uslov jer biodozimetrijska merenja ne 
predstvaljaju obavezan element prethodnih i periodičnih pregleda profesionalno izloženih lica, već im se 
pristupa samo u slučajevima propisanim članovima 34 i 36 gorenavedenog Pravilnika. 
 
Molimo Vas da shodno gorenavedenim činjenicama izbacite zahtevano rešenje za partiju 1 i time uskladite 
konkursnu dokumentaciju sa odredbama ZJN. 
 
2. Molimo Vas da definišete procenjenu vrednost za partiju 1 i partiju 2 imajući u vidu da ista ne predstavlja 
tajni podatak a sve u cilju lakšeg planiranja postojećih resursa ponuđača. 
 

- непотребно изостављено- 
Одговори Наручиоца 

 
Одговор на питање број 1  

Наручилац је размотрио ваш захтев за измену конкурсне документације у делу обавезног услова 
из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН.  

Увидом у одлуку Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки коју сте 
приложили, а имајући у виду и одлуку Републичке комисије број 4-00-2006/2015 од 
15.10.2015.године, Наручилац је закључио да је неопходно затражити стручно мишљење 
Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.  

Основаност вашег захтева за измену конкурсне документације Наручилац ће ценити на основу 
мишљења које добије од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије. 

 
Одговор на питање број 2  
У складу са чланом 61. став 2.  ЗЈН, наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне 
набавке, односно наручилац није дужан да пре отварања понуда  упозна понуђаче са 
процењеном  вредношћу јавне набавке. Тек у Записнику о отварању понуда наручилац први пут 
упознаје понуђаче са укупном процењеном вредношћу јавне набвке, односно посебно  за сваку 
партију, у складу са чланом 104. став 1 тачка 2 ЗЈН.  
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С обзиром да је  Наручилац упутио захтев за стручно  мишљење Агенцији за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5/XV,  11000 Београд и како је 
рок за подношење понуда 18.05.2017. године до 09,00 часова,  рок за подношење понуда биће 
продужен. 

 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 30-2017-О-02 


