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Број: 5/18/1-2055 
Дана: 01.06.2018. 
 
(одговор број1) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – лекарски  прегледи запослених, број јавне набавке 
36-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење 
понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 18.05.2018. године, заинтересовано лице 
доставило је дана 29.05.2018. године у 16, 40, путем електронске поште,  захтев за додатно 
појашњење без броја (у ИОВ заведен 30.05.2018. под бројем 2631/18). 

Питање  1 
Увидом у Конкурсну документацију ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ бр. 36-2018-О-02 , 
молимо за следеће тумачење: 
Да би се основао ЗАВОД за здравствену заштиту радника, Завод у свом кадровском саставу мора 
да има и дипломираног психолога који у нашем решењу Министарства здравља није наведен. 
Такође имамо и решење Министарства здравља за обављање лекарских прегледа и издавање 
лекарских уверења о телесној и душевној способности возача одређених категорија моторних 
возила где је један од обавезних услова да Завод између осталог има у сталном радном односу и 
дипломираног психолога. 
Сматрамо да би достављањем решења Министарства здравља за обављање лекарских прегледа и 
издавање лекарских уверења о телесној и душевној способности возача одређених категорија 
моторних возила испунили услов из конкурсне документације у ком се тражи и област 
психологије те Вас молимо да уважите нашу сугестију. 
 

 
Одговор Наручиоца:  
Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у предметној јавној набавци за партију 1 и 2, у 
делу који се односи на област психологије, може се доказивати важећим решењем 
Министарства Здравља Републике Србије, о испуњености прописаних услова за обављање 
лекарских прегледа и издавање лекарских уверења о телесној и душевној спсособности возача 
одређених категорија моторних возила. 
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