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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у складу са чланом 63. Закона
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – Преглед лица и апарата и
услуге контроле и испитивања извора јонизујућег и нејонизујућег зрачења – ЈН бр. 56/18, за
коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 29.06.2018.год.

Питање:

Одговор:
1. Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, oba zakona regulišu
da zdravstvenu delatnost može obavljati zdravstvena ustanova i druge zdravstvene službe
kojima je rešenjem Ministarstva zdravlja utvrđeno da ispunjavaju uslove za rad. Takođe u
skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na
radnim mestima sa povećanim rizikom (član 1) (Sl. glasnik RS 120/07, 93/08, 53/17 ) i
Pravilnikom o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti (član 29)
(Sl. glasnik RS 61/11,101/16) regulisano da prethodne i periodične lekarske preglede vrši
služba medicine rada - što smo i tražili u konkursnoj dokumentaciji a ne zdravstvena
ustanova koja je ovlascena za obavljanje pregleda u okviru radioloske zdravstvene zastite,
jer zakonodavac u svojim pravilnicima to ne zahteva.
Pod zahtevom 2 na str. 7 smo u konkursnoj dokumentaciji tražili citogenetske analize koje
su specifične za dejstvo jonizujućih zračenja i koje su regulisane Pravilnikom o uslovima
za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti (član 34) a koji je izdala Agencije
za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Uvidom u pravilnik na koji se
Vi pozivate - Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom
nivou zdravstvene zaštite ne postoji analiza strukturnih hromozomskih aberacija u
limfocitima periferne krvi. Zato postoje akreditovane laboratorijske ustanove koje poseduju
akreditovane metode za analizu hromozomskih aberacija u limfocitima periferne krvi i
određivanje broja mikronukleusa – mikronukleusni test kod profesionalno izloženih lica.
2. U tabeli na strani broj 16 u delu koji se odnosi na usluge koje obavlja naručilac odnosno
ponuđač podrazumeva da pod tačkom 1 i 2 zaposleni Zdravstvenog centra Užice koji vrši
prethodni lekarski pregled može obaviti pregled u nadležnoj instituciji sa lekarskim
analizama nadležne institucije ili sa lekarskim analizama koje je zaposleni prikupio u
Zdravstvenom centru Užice.
3. Dinamika obavljanja lekarskih pregleda u Zdravstvenom centru Užice vršiće se u skladu sa
dogovorom nadležne institucije i Lica zaduženog za zaštitu od jonizujućih zračenja na nivou
ZC Užice. Na primer nadležna institucija potvrdi dolazak u Zdravstveni centar Užice u
periodu od 01.08.-10.08.2018. godine sa dostavljenim rasporedom i satnicom obilaska svih
Organizacionih jedinica odnosno opština i na osnovu toga svi zaposleni budu obavešteni o
mestu i vremenu pregleda od strane Lica zaduženog za zaštitu od jonizujućih zračenja na
nivou ZC Užice.
Napominjemo da će nadležna institucija dobiti spisak svih zaposlenih po OJ ZC Užice, da
bi mogla da organizuje preglede nakon potpisivanja ugovora.
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