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Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале 

вредности бр.5/2014 - Периодични и претходни лекарски прегледи запослених по 

партијама: 

Партија 1.Периодични и претходни лекарски преглед запослених који раде у зони 

јонизујућег зрачења 

Партија 2.Периодични лекарски преглед запослених на радном месту са повећаним 

ризиком  

 

 

Захтев за појашњење - питање:  

За партију 1, на страни 5 и 20 конкурсне документације у опису услуга под редним 

бројем 1 навели сте: „Лекарски  преглед: анамнестички подаци (радна анамнеза, главне 

тегобе, садашња болест, лична анамнеза, породична анамнеза, 

социјалноепидемиолошки подаци), основна антропометрија (телесна маса, телесна 

висина, израчунавање индекса телесне масе – БМИ, израда извештаја о извршеном 

периодичном или претходном лекарском прегледу запосленог. Као додатне елементе 

прегледа наводите основне лабораторијске анализе крви и урина, електрокардиограм и 

спирометрију. 

Наведени елементи прегледа обавезни су за запослене у зони јонизујућих зрачења који 

се упућују на периодични преглед. За преглед важећи Правилник поред горе наведених 

елемената садржи и друге елементе прегледа, а то су: аудиометрија, преглед 

психијатра, психолога, офталмолога, као и гинеколошки преглед и преглед дојки за 

жене. 

Молим да прецизирате на који начин ће се обављати наведени обавезни елементи 

претходног лекарског прегледа, пошто је без њих немогуће дати извештај. 

Молим и да прецизирате број радника који се упућују на претходни, тј. Периодични 

преглед, као и број радника запослених у категорији А, тј.категорији Б. 

 

 

 

Појашњење - одговор:  

Техничком грешком дошло је до пропуста и нису наведени сви елементи претходног 

лекарског преглед а које сте изнели у вашем допису. Исти ће бити наведени у Измени и 

допуни конкурсне документације, са којом ће те бити благовремено и на прописан начин 

упознати. 

 

 



 

 

 

 

Укупан број радника који се упућују на преглед је 74, од тога је 70 периодични и 4 

претходни преглед, а од тога у категорију А  спада 34 запослена, а у категорију Б 40 

запослених. Из категорије Б су и 4 запослена  предвиђена за претходни прегелед. 

 

 

 На основу овога ће бити измењена конкурсна документација. 

 

 

 

 

 

                                                            Комисија за јавну набавку мале вредности бр.5/2014 

 


