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 На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/12,14/15 и 68/15), и Одлуке Генералног директора о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности, деловодни број 1/2020-1872 од 15.04.2020.  и Решења о 

образовању комисије,  деловодни број 1/2020-1872/1 од 15.04.2020, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуге Специфична и остала здраствена 

заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених услуга као и 

обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ 

Јавна набавка бр. 5 
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Поглавље Назив поглавља Страна 
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III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења услуге, евентуалне 

додатне услуге и сл. 
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IV 
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X Образац изјаве о независној понуди 65 

XI Образац изјаве о испуњавању услова  из чл. 75. ЗЈН 66 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. ЗЈН 67 

XIII Изјава понуђача о испуњености кадровског капацитета 68 

XIV Изјава понуђача о испуњености техничког капацитета 69 

XV 
Модел изјаве о финансијском обезбеђењу за озбиљност 

понуде 

70 

XVI 
Модел изјаве о финансијском обезбеђењу за добро извршење 

посла  
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XVII 
Изјава  о намерама понуђача о прихватању обавезе 

достављања менице за добро извршење посла 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго”Београд 

Адреса:Београд, Немањина бр.6 

Интернет страница: www.srbcargo.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности  бр.5 је набавка услуге Специфична и остала здраствена 

заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених услуга као и 

обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ 

Ознака из ОРН:66512200 – Услуге здраственог осигурања 

                 ОРН:73430000-Испитивање и оцењивање 

                   

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

 

6. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

 са интернет странице наручиоца www.srbcargo.rs  

 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
 

Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 
 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).  

 

 

 

Пoнуда понуђача мора обухватити целокупну набавку 
 

Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у року 

од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније до 29.05.2020. год. 

до 11.00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу: 

"Србија Карго"а.д. Београд - Центар за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина 

6, 11000 Београд, Република Србија, или донети лично у писарницу предузећа, соба 119, на 

истој адреси (улаз из Бирчанинове) или у собу 510 на истој адреси. 
 

Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара и на којој се, 

http://www.srbcargo.rs/
http://www.srbcargo.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи 

текст: "Понуда за јавну набавку мале вредности – Специфична и остала здраствена 

заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених услуга као и 

обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву 

помоћ, Јавна набавка бр.5  - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-mail адресу и име 

контакт особе. 
 

Понуда достављена и на било који начин пристигла по истеку рока за подношење, сматраће се 

неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 

неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговременo.  
 

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда 
 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј. 

29.05.2020. године, са почетком у 12.00 часова, у просторијама Наручиоца, "Србија Карго", а.д. 

Београд, у Београду, ул. Немањина 6, сала 342а први спрат. 

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда 
 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У  поступку  отварања   понуда   могу  активно   учествовати   само  овлашћени представници 

понуђача. 
 

Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да најкасније на јавном 

отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са подацима о 

лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, СУП 

који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и 

земљу из које долази. 

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда. 

 

11. Контакт  
Контакт: Центар за набавке и централна стоваришта, Београд, ул.Немањина бр.6, 

nabavke.kargo@srbrail.rs, радним даном од 8-16 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nabavke.kargo@srbrail.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

1. Предмет јавне набавке 
    Предмет јавне набавке мале вредности бр.5 је набавка услуге Специфична и остала 

здраствена заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених услуга 

као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву 

помоћ  

   Ознака из ОРН:66512200 - Услуга здраственог осигурања 

                    ОРН:73430000 -  Испитивање и оцењивање 

                    

   

2. Партије:  

    Набавка није обликована по партијама. 

 

 

 

Поглавље III. 

  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ.  

  

 
 ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

У  АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО“, 

БЕОГРАД 

ЗА 2020/2021.ГОДИНУ 

 
 

 

УСЛУГЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ ЗАКОНА  О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ И АКТА О 

ПРОЦЕНИ РИЗИКА У „ ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ“ АД 

1.  ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСЕБНИХ  ЗДРАВСТВЕНИХ  УСЛОВА ОДНОСНО 

СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ СА ПОВЕЋАНИМ 

РИЗИКОМ 

 

Основ прегледа: 

1. Закон о безбедности и здрављу на раду (”Службени гласник РС”, број 101/2005, 

91/2015 и 113/17 – др. закон); 

2. Правилник о претходним и периодичним лекарским  прегледима запослених 

на радним местима са повећаним ризиком („Службени гласник РС“бр.120/07, 93/08 и 53/17); 

3.  Акт о процени ризика за радна места и у радној околини Акционарског друштва за 

железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, број 4/2018-618-190 од 23.07.2018. године 

4. Прве делимичне измене и допуне акта о процени ризика „Србија Карго“, Београд, број 

4/2018-718-205 од18.12.2018. 

5. Друге измене и допуне Акта о процени ризика за радна места и у радној околини у 

Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд број 4/2019-848-

229 од 28.078.2019.године 
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6. Треће допуне Акта о процени ризика за радна места и у радној околини у 

Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд број 4/2019-878-

233 од 10.10.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Табела 1. 

 

У Табели 1.  је приказан оквирни број периодичних прегледа на које се запослени упућују на 

основу Акта о процени ризика и планиран је на основу прописане евиденције – (Образац 2) и 

достављених планова и захтева Секција . 

 

Табела приказује оквирни број периодичних прегледа на које се запослени упућују на основу 

Акта о процени ризика  

 Општа здравствена способност и специфична (професионална) здравствена радна 

пособност регулише се Правилником о предходним и периодичним лекарским прегледима 

запослених на радним местима са повећаним ризиком .  

Општа здравствена способност неопходна је за сва радна места и подразумева следеће 

здравствене услове :  

1. Очуване функције кардиоваскуларног и респираторног система  

2. Очуване функције коштано – зглобног и нервног система система  

3. Очуване метаболичке способности  

4. Очуване сензорне способности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

ВРСТА 

ПРЕГЛЕДА 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА 

ЗА НАВЕДЕНИ ПЕРИОД 

У 2020. ГОД. 

1. ПРЕТХОДНИ 8 

2. ПЕРИОДИЧНИ 413 

Ред. 

број 

ВРСТА 

ПРЕГЛЕДА 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА 

ЗА НАВЕДЕНИ ПЕРИОД 

У 2021. ГОД. 

1. ПРЕТХОДНИ 8 

2. ПЕРИОДИЧНИ 313 
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Претходни преглед обухвата:  

 

1) Анамнестичке податке (радна анамнеза, главне тегобе, садашња болест, лична анамнеза, 

породична анамнеза, социјалноепидемиолошки подаци);  

2) Лекарски преглед са основном антропометријом (телесна маса, телесна висина, 

израчунавање индекса телесне масе-БМИ);  

3) Основне лабораторијске анализе:  

1. Крви (брзина седиментације еритроцита, број леукоцита, еритроцита, хематокрит, 

концентрација глукозе)  

2. Урина (присуство беланчевина, шећера, билирубина, уробилиноген и седимент урина);  

3. Испитивање функција вида: оштрина вида на близину и даљину, дубински вид;  

4. Тоналну лиминарну аудиометрију;  

5. Спирометрију са кривом проток волумен;  

6. Електрокардиограм (12 одвода);  

7. Попуњавање упитника о претходним болестима, навикама, алергијама;  

8. Радиографију грудног коша (ПА)-по одлуци лекара;  

 

Специфична (професионална) здравствена радна способност неопходна је за свако радно место 

са повећаним ризиком и подразумева посебне здравствене услове, у зависности од утврђених 

штетности и опасности, датих у Акту о процени ризика. За професионалну радну способност 

неопходни су :  

-Морфолошка способност за рад  

-Функционална способност за рад  

-Психичка способност за рад  

Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности 

односно посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика, а на основу 

Правилника о предходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним 

местима са повећаним ризиком за рад у неповољним микроклиматским условима:  

1. за статички или динамички физички рад  

2. за рад на висини  

3. за психичка оптерећења  

4. за рад у условима неодговарајућег осветљења  

5. за рад у условима утврђених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)  

6. за рад у условима буке  

7. за рад у условима општих вибрација  

8. за оптерећења чула вида  

9. за оптерећења чула слуха  

10. испитивање чула равнотеже   

11. за рад у условима присутног аеросола биљног порекла (амброзија) са алергијским 

дејством 
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Преглед послова (Табела 2) за које постоји обавеза упућивања на лекарске према Акту о 

процени ризика са периодицитетом лекарских прегледа израженог у месецима. 

 

РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ 
Периодицитет 

лекарских прегледа 

МАШИНОВОЂА ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРО ВУЧЕ 12 месеци 

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРО 

ВУЧЕ 

24 месецa, а након навршених 

55 година, сваке године 

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ 
24 месецa, а након навршених 

55 година, сваке године 

МАНЕВРИСТА 12 месеци 

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА 24 месеца 

ВОЗОВОЂА 36 месеци 

ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА ЦИСТЕРНИ И УТИ 12 месеци 

РУКОВАОЦ МАНЕВРЕ 24 месеца 

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧИОНЕ ОПРЕМЕ 24 месеца 

ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА 12 месеци 

МЕТАЛОСТРУГАР НА ОБРАДИ ТОЧКОВА 24 месеца 

МАНЕВРИСТА У РАДИОНИЦИ 24 месеца 

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У 

СЕРВИСУ 
24 месеца 

МЕХАНИЧАР НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ 

СРЕДСТАВА У СЕРВИСУ 
24 месеца 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ 

СРЕДСТАВА У СЕРВИСУ 
24 месеца 

 

Табела 2. 
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1.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: МАШИНОВОЂА ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРО ВУЧЕ 

  

 Железнички радник који ради на радном месту МАШИНОВОЂА ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРО 

ВУЧЕ, на периодичном здравственом прегледу, мора  испуњавати следеће здравствене услове :  

У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке  способности     

  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова МАШИНОВОЂА ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРО ВУЧЕ, утврђене на предходном лекарском 

прегледу  

  

У погледу чула слуха и стања функције равнотеже   

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

  

У погледу стања чула вида   

1) добра оштрина вида на близину и даљину,   

2) нормалан колорни вид  

3) видно поље нормалне ширине ;  

4) нормална адаптација на таму ; 

5) нормалан интраокуларни притисак ; 

6) уредан бинокуларни вид :  

7) има добар стерео вид  

  

2.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРО ВУЧЕ 

 

Железнички радник који ради на радном месту ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ ДИЗЕЛ И 

ЕЛЕКТРО ВУЧЕ, на периодичном здравственом прегледу, мора  испуњавати следеће 

здравствене услове:   

  

У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке  способности    

 Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова ПОМОЋНИКА МАШИНОВОЂЕ ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРО ВУЧЕ, утврђене на 

предходном лекарском прегледу  

  

У погледу чула слуха и стања функције равнотеже   

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

  

У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину,   

2) нормалан колорни вид  

3) видно поље нормалне ширине ;  

4) нормална адаптација на таму ;  

5) нормалан интраокуларни притисак ;  

6) уредан бинокуларни вид ; 

7) има добар стерео вид . 
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3.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:  МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ 

 

Железнички радник који ради на радном месту МАШИНОВОЂЕ НА МАНЕВРИ, на 

периодичном здравственом прегледу, мора  испуњавати следеће здравствене услове  У погледу 

општег здравственог стања односно психичке и физичке  способности     
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова МАШИНОВОЂЕ НА МАНЕВРИ, утврђене на предходном лекарском прегледу  

У погледу чула слуха и стања функције равнотеже   

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину ; 

2) нормалан колорни вид;   

3) видно поље нормалне ширине ;  

4) нормална адаптација на таму ; 

5) нормалан интраокуларни притисак ;  

6) уредан бинокуларни вид;   

7) има добар стерео вид.  

  

  

 4.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: МАНЕВРИСТА  

  

Железнички радник који ради на радном месту МАНЕВРИСТЕ, на периодичном здравственом 

прегледу, мора  испуњавати следеће здравствене услове У погледу општег здравственог стања 

односно психичке и физичке  способности    
 Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова МАНЕВРИСТЕ, утврђене на предходном лекарском прегледу  

  

У погледу чула слуха и стања функције равнотеже   

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

  

У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину ;  

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;  

4) нормална адаптација на таму ; 

5) нормалан интраокуларни притисак ;  

6) уредан бинокуларни вид ;   

7) има добар стерео вид.  

  

 5.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА 

  

Железнички радник који ради на радном месту ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА, на периодичном 

здравственом прегледу, мора  испуњавати следеће здравствене услове У погледу општег 

здравственог стања односно психичке и физичке  способности     
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова  ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА, утврђене на предходном лекарском прегледу  

  

У погледу чула слуха и стања функције равнотеже   
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Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

  

У погледу стања чула вида   

1) добра оштрина вида на близину и даљину;  

2) нормалан колорни вид;  

3) видно поље нормалне ширине ;  

4) нормална адаптација на таму;  

5) нормалан интраокуларни ритисак;   

6) уредан бинокуларни вид;    

7) има добар стерео вид.  

  

6. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ВОЗОВОЂА 

  

  I.Периодични лекарски преглед Железнички радник који ради на радном месту 

ВОЗОВОЂЕ, на периодичном здравственом  прегледу мора испуњавати следеће здравствене 

услове У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова ВОЗОВОЂЕ, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима 

утврђених последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују 

функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност радника  

У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже.  

   У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или  

контактна сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;  

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид;   

7) има добар стерео вид. 

 

 

 

7. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ПРЕГЛЕДАЧ И КОНТРОЛОР ЦИСТЕРНИ И УТИ  

  

 I.Периодични лекарски преглед Железнички радник који ради на радном месту ПРЕГЛЕДАЧ И 

КОНТРОЛОР ЦИСТЕРНИ И УТИ на  периодичном здравственом прегледу мора испуњавати 

следеће здравствене услове У погледу општег здравственог стања односно психичке и 

физичке способности  
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова ПРЕГЛЕДАЧА И КОНТРОЛОРА ЦИСТЕРНИ И УТИ, утврђене на предходном 

лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених последица повреда и оболења, укључујући и 

контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности организма и не утичу на 

здравствену  способност радника  

 У погледу чула слуха и стања функције равнотеже ако за слух испитан тоналном 

лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји уредна функција 

равнотеже.  
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   У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или  

контактна сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;  

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид;     

7) има добар стерео вид. 

 

8.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: РУКОВАОЦ МАНЕВРЕ 

  

 I. Периодични лекарски преглед  Железнички радник који ради на радном месту РУКОВАОЦА 

МАНЕВРЕ, на периодичном  здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене 

услове У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова РУКОВАОЦА МАНЕВРЕ, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у 

случајевима утврђених последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста 

не умањују функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност 

радника  

   

   У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

   

  У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или  

контактна сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;  

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид ;    

7) има добар стерео вид. 

 

 

 

9. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:  БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧИОНЕ ОПРЕМЕ 

  

 I. Периодични лекарски преглед  Железнички радник који ради на радном месту БРАВАРА НА 

ОДРЖАВАЊУ КОЧИОНЕ ОПРЕМЕ, на периодичном   здравственом прегледу мора 

испуњавати следеће здравствене услове У погледу општег здравственог стања односно 

психичке и физичке способности  

  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧИОНЕ ОПРЕМЕ, утврђене на предходном 

лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених последица повреда и оболења, укључујући и 

контраиндикације, ако иста не  

 умањују функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност радника  

  У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  
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Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак  слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

  У погледу стања чула вида  

добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или  контактна 

сочива);   

1) нормалан колорни вид ;   

2) видно поље нормалне ширине ;   

3) нормална адаптација на таму ; 

4) нормалан интраокуларни притисак ;   

5) уредан бинокуларни вид ;    

6) има добар стерео вид. 

 

10. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА 
  

  I. Периодични лекарски преглед Железнички радник који ради на радном месту 

ЗАВАРИВАЧА ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА, на периодичном здравственом прегледу мора 

испуњавати следеће здравствене услове У   погледу   општег   здравственог   стања   односно   

психичке   и   физичке   способности  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова ЗАВАРИВАЧА ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА, утврђене на предходном лекарском прегледу, 

а и у случајевима утврђених последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако 

иста не умањују функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност  

 радника  

  У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

   

  У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или  

контактна сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;   

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид ;    

7) има добар стерео вид. 

 

11.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: МЕТАЛОСТРУГАР НА ОБРАДИ ТОЧКОВА 

  

I. Периодични лекарски преглед Железнички радник који ради на радном месту 

МЕТАЛОСТРУГАРА НА ОБРАДИ ТОЧКОВА, на периодичном  здравственом прегледу мора 

испуњавати следеће здравствене услове У погледу општег здравственог стања односно 

психичке и физичке способности  

 Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова МЕТАЛОСТРУГАРА НА ОБРАДИ ТОЧКОВА, утврђене на предходном лекарском 

прегледу, а и у случајевима утврђених последица повреда и оболења, укључујући и 

контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности организма и не утичу на 

здравствену способност  

 радника  

  У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  
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Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и  

ако постоји уредна функција равнотеже  

  У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или  

контактна сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;   

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид ;    

7) има добар стерео вид. 

 

 

12. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: МАНЕВРИСТА У РАДИОНИЦИ 

  

 I. Периодични лекарски преглед  Железнички радник који ради на радном месту 

МАНЕВРИСТЕ У РАДИОНИЦИ, на  периодичном здравственом прегледу мора испуњавати 

следеће здравствене услове У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке 

способности  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова МАНЕВРИСТА У РАДИОНИЦИ, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у 

случајевима утврђених последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста 

не умањују функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност  

 радника  

  У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и  

ако постоји уредна функција равнотеже  

  У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или  

контактна сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;   

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид;    

7) има добар стерео вид. 

 

13.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У 

СЕРВИСУ 
  

 I.Периодични лекарски преглед Железнички радник који ради на радном месту БРАВАРА НА 

ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У СЕРВИСУ, на периодичном здравственом прегледу 

мора испуњавати следеће здравствене  услове У погледу општег здравственог стања односно 

психичке и физичке способности  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова БРАВАРА НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У СЕРВИСУ, утврђене на 

предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених последица повреда и оболења, 

укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности организма и 

не утичу на здравствену способност радника  

  У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  
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Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

  

  У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или   

контактна сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;   

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид ;   

7) има добар стерео вид 

 

14.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:  МЕХАНИЧАР НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У 

СЕРВИСУ 

  

 I.Периодични лекарски преглед Железнички радник који ради на радном месту 

МЕХАНИЧАРА НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У СЕРВИСУ на периодичном  

здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове У погледу општег 

здравственог стања односно психичке и физичке способности  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова МЕХАНИЧАРА НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У СЕРВИСУ, утврђене 

на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених последица повреда и оболења, 

укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности организма и 

не утичу на здравствену способност радника  

   

  У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

  

   

 

У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или   

контактна сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;   

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид ;   

7) има добар стерео вид. 

  

15. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ 

СРЕДСТАВА У СЕРВИСУ 

  I.Периодични лекарски преглед Железнички радник који ради на радном месту 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРА НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У СЕРВИСУ, на 

периодичном  здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове У погледу 

општег здравственог стања односно психичке и физичке способности  

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање 

послова ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРА НА ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У 
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СЕРВИСУ, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених 

последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују 

функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност радника  

   

  У погледу чула слуха и стања функције равнотеже  

Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и 

ако постоји уредна функција равнотеже  

  

  У погледу стања чула вида  

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна 

сочива);   

2) нормалан колорни вид ;   

3) видно поље нормалне ширине ;   

4) нормална адаптација на таму ;   

5) нормалан интраокуларни притисак ;   

6) уредан бинокуларни вид ;    

7) има добар стерео вид 

 

 

2. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ  

 

Основ услуга: 

1. Закон о безбедности и здрављу  на раду (”Службени гласник РС”, број 101/2005, 91/2015 

и 113/17 – др. закон); 

2. Акт о процени ризика за радна места и у радној околини Акционарског друштва за 

железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, број 4/2018-618-190 од 23.07.2018. 

године 

3. Прве делимичне измене и допуне акта о процени ризика „Србија Карго“, Београд, број 

4/2018-718-205 од 18.12.2018. 

4. Друге измене и допуне Акта о процени ризика за радна места и у радној околини у 

Акционарском друштву за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд број 4/2019-

848-229 од 28.078.2019.године 

5. Треће допуне Акта о процени ризика за радна места и у радној околини у Акционарском 

друштву за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд број 4/2019-878-233 од 

10.10.2019. године 

6. Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити 

обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање 

прве помоћи („Службени гласник РС“, бр.109/06) 
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ВРСТА 

УСЛУГЕ 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗА  

У 2020. ГОД. 

 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ УКАЗИВАЊА  

ПРВЕ ПОМОЋИ 
229 

 

 

 
 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗА  

У 2021. ГОД. 

 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ УКАЗИВАЊА  

ПРВЕ ПОМОЋИ 
115 

 

 

 

 

Табела 3. 

 

У Табели 3. приказан је број запослених који ће бити оспособљен за пружање прве помоћи  који 

је планиран на основу захтева  Секција, уз претходну проверу Одељења за безбедност и здравље 

на раду и вршиће се на основу истих. 

 

Оспособљавање се врши на следећим локацијама: Суботица, Сомбор, Нови Сад, Рума, 

Београд, Младеновац, Лајковац, Пожега, Ужице, Краљево, Лапово, Пожаревац, Зајечар, 

Ниш,  Ристовац, Димитровград, Параћин,Ћуприја, Чачак , Ваљево, Вреоци , Панчево 

Варош,Зрењанин, Кикинда. 

 

НАПОМЕНА: 

 

Запосленом се након положеног испита пред комисијом издаје Уверење о оспособљености за 

пружање прве помоћи. 

Издато уверење о оспособљености за пружање прве помоћи је трајног карактера. 

 

  

 

3.УЧЕШЋЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА У ИСПИТИВАЊУ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ  

  Основ услуге: 

 

1. Закон о раду (”Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – 

одлука УС и 113/2017, 95/2018) 

2. Закон о безбедности и здрављу на раду на раду (”Службени гласник РС”, број 

101/2005, 91/2015 и 113/17 – др. закон), 

3. Правилник о начину и поступку процене ризика на радним местима и у радној 

околини (Службени гласник РС“, бр.72/06, 84/06-испр.,30/10, 102/15) 
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4. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне 

околине („Службени  гласник  РС“, бр. 94/06, 108/06-испр., 114/14, 102/15) 

 

 

 

 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА ЗА 

ПЕРИОД 

2019/2020. ГОД 

МЕРЕЊЕ 

ОСВЕТЉЕНОСТИ 
105 

МЕРЕЊЕ ХЕМИЈСКЕ 

ШТЕТНОСТИ 
20 

МЕРЕЊЕ БУКЕ 159 

МЕРЕЊЕ 

ЗАПРАШЕНОСТИ 
25 

МЕРЕЊЕ 

МИКРОКЛИМЕ ЗА ЗИМ. 

И ЛЕТЊИ ПЕРИОД 

156 

 

 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА ЗА 

ПЕРИОД 

2020/2021. ГОД 

МЕРЕЊЕ 

ОСВЕТЉЕНОСТИ 
105 

МЕРЕЊЕ ХЕМИЈСКЕ 

ШТЕТНОСТИ 
20 

МЕРЕЊЕ БУКЕ 159 

МЕРЕЊЕ 

ЗАПРАШЕНОСТИ 
25 

МЕРЕЊЕ 

МИКРОКЛИМЕ ЗА ЗИМ. 

И ЛЕТЊИ ПЕРИОД 

156 

 

Табела 4. 

 

У Табели 4. приказан је потребан број испитивања услова радне околине. Планирани број 

потребних испитивања је изражен на основу достављених потреба Секција. Планиране услуге 

ће бити реализоване на захтев Секција. 

 

 

Превентивним и периодичним испитивањима услова радне околине проверава се и утврђује да 

ли су на радном месту у радној околини примењене мере безбедности и здравља на раду 
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утврђене прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и 

стандардима.  

 

Испитивања обухватају:  

 

1) микроклиму (температура, брзина струјања и релативна влажност ваздуха); испитивања 

микроклиме у летњем периоду врше се кад је спољна температура изнад 25 степени 

Целзијуса, а у зимском периоду када је спољна температура испод 5 степени Целзијуса;  

2) хемијске штетности (гасови, паре, димови и прашине); испитивања хемијских штетности 

врше се узимањем најмање једног узорка на радном месту најближем извору штетности.  

3) Ако је утврђена концентрација хемијских штетности на радном месту најближем извору 

штетности изнад дозвољених концентрација, испитивање хемијских штетности врши се 

узимањем најмање једног узорка и на осталим радним местима на којима се оправдано 

очекују те штетности.  

4) На радним местима на којима је у поступку испитивања утврђена концентрација 

хемијских штетности изнад дозвољених концентрација врши се континуално 

испитивање ради процене ризика и предузимања мера за смањење штетности и заштиту 

здравља запослених.;  

5) физичке штетности (бука, вибрације и штетна зрачења - осим јонизујућих зрачења) 

Испитивања буке, вибрација и штетних зрачења обухвата мерење, анализу и 

упоређивање измерених величина са дозвољеним вредностима;  

6) осветљеност;  

7) биолошке штетности 

 

 

 

4. УЧЕШЋЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА У НАБАВЦИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА 

ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

Основ услуге: 

1. Закон о раду (”Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – 

одлука УС и 113/2017, 95/2018) 

2. Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити 

обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање 

прве помоћи (,,Службени гласник РС”, број 109/16) 

3. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа (,,Службени гласник РС”, број 3/11 и 37/15) 

 

 
 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ   

У 2020. ГОД. 

 

Материјал и опрема за пружање прве помоћи 

32 
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ВРСТА 

УСЛУГЕ 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ   

У 2021. ГОД. 

 

Материјал и опрема за пружање прве помоћи 

32 

 

 

 

 

 

 

Табела 5. 

 

Наведеним законским прописима, предвиђена је обавезна садржина ормарића за прву помоћ, 

и то: 

 

1) стерилна компреса од газе – појединачно паковање 10 х 10 cm (5 ком.); 

2) стерилна газа по 1/4 m – појединачно паковање 80 х 25 cm (5 ком.); 

3) стерилна газа по 1/2 m – појединачно паковање 80 х 50 cm (5 ком.); 

4) стерилна газа по 1 m – појединачно паковање 80 х 100 cm (5 ком.); 

5) калико завој 10 cm х 5 m (5 ком.); 

6) калико завој 8 cm х 5 m (5 ком.); 

7) лепљиви фластер на котуру 2,5 cm х 5 m (2 ком.); 

8) лепљиви фластер са јастучићем (1 кутија); 

9) троугла марама величине 100 х 100 х 140 cm (5 ком.); 

10) игла сигурница (10 ком.); 

11) маказе са заобљеним врхом (1 ком.); 

12) рукавице за једнократну употребу, пар (10 ком.); 

13) памучна вата, 100 g (2 ком.); 

14) нејодно антисептичко средство за кожу, 100 ml (1 ком.); 

15) спецификација садржаја (1 ком.) 

16) термо-изолациона фолија 

17) маска за давање вештачког дисања за једнократну употребу (5 ком) 

18) Вазелинска газа 10 cm x 10 cm (2 ком.). 
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II. 

УСЛУГЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 

САОБРАЋАЈУ И НОРМАТИВА ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

1. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА КОЈИ ИМАЈУ ЗА ЦИЉ 

ПРОВЕРУ ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ 

  Основ прегледа: 

 

1. Закон о раду (”Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – 

одлука УС и 113/2017,95/2018); 

2. Закон о железници („Службени гласник РС“,број 41/2018),; 

3. Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“,број 

41/2018), 

4. Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“,број 

41/2018), 

5. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени глсник РС“, бр. 41/09 и 53/10, 

101/11, 32/13, 55/14,  96/15, 9/16 ) 

6. Правилник о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи 

одређених категорија моторних возила („Службени гласник РС“, бр.83/11) 

7. Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници 

("Сл. гласник РС", бр. 24/2017) (Правилник 655); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. 

бр. 

ВРСТА 

ПРЕГЛЕДА 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА 

У 2020. ГОДИНИ 

 

1. 
ПРЕТХОДНИ 8 

 

2. 
ПЕРИОДИЧНИ 218 

 

3. 
ВАНРЕДНИ 95 

 

4. 
КОНТРОЛНИ 21 

Р. 

бр. 

ВРСТА 

ПРЕГЛЕДА 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА 

У 2021. ГОДИНИ 

 

1. 
ПРЕТХОДНИ 8 

 

2. 
ПЕРИОДИЧНИ 152 

 

3. 
ВАНРЕДНИ 65 

 КОНТРОЛНИ 21 
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Табела 6. 

 

У табели 6. приказан је планирани број периодичних прегледа на које је потребно  запослене 

упућивати према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички 

радници и планиран је на основу прописане евиденције и захтева Секција. 

 

 

1.Претходни преглед  

 

 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична 

анамнеза, социоепидемиолошки подаци ,антропометрија телесна маса, висина,индекс 

телесне масе)  

 

 Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)  

 

 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула, преглед урина, глукоза, билирубин, 

АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ  

 

 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза, лекарски преглед, испитивање 

функције слуха, испитивање функције равнотеже, испитивање функције говора, 

аудиометрија.  

 

 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине 

вида на даљину и близину, испитивање стерео вида, испитивање распознавања боја, 

адаптација на таму, ширина видног поља  

 

 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки 

статус/поремећај свести, испитивање стања можданих нерава, функција равнотеже  

 

 Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски 

интервју, испитивање психичких функција  

 Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и 

квалитет интелектуалне инсуфицијентности, психомоторних поремећаја, 

психосензорних поремећаја и поремећаја личности  

 

4. 
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 Социјална анкета  

 

 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности  

 

 У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно 

законској регулативи  

   

2.Периодични преглед  

  

 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза,  породична 

анамнеза, социоепидемиолошки подаци ,антропометрија телесна маса, висина,индекс 

телесне масе)  

 

 Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)  

 

 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, 

АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ  

 

 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза, лекарски преглед, испитивање 

функције слуха, испитивање функције равнотеже, испитивање функције говора, 

аудиометрија  

 

 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине 

вида на даљину и близину, испитивање стерео вида, испитивање распознавања боја, 

адаптација на таму, ширина видног поља  

 

 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки 

статус/поремећај свести, испитивање стања можданих нерава, функција равнотеже  

 

 Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски 

интервју, испитивање психичких функција  

 

 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности  

 

 У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно 

законској регулативи  

 

3.Ванредни преглед  

  

Елементи прегледа зависе од природе оболења радника коме се цени радна спосбност и 

одређује их специјалиста медицине рада. Ванредни преглед обухвата:  

 

 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза,  породична 

анамнеза, социоепидемиолошки подаци ,антропометрија телесна маса,  

висина,индекс телесне масе)  

 

 Функционална дијагностика - спирометрија, - ЕКГ (дванаестоканални)  

 

 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, 

АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ  
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 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза, лекарски преглед, испитивање 

функције слуха, испитивање функције равнотеже, испитивање функције говора, 

аудиометрија  

 

 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине 

вида на даљину и близину, испитивање стерео вида, испитивање распознавања боја, 

адаптација на таму, ширина видног поља 

  

 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки 

статус/поремећај свести, испитивање стања можданих нерава, функција равнотеже   

  

 Преглед специјалисте психијатра - анамнеза, лекарски преглед, психијатријски 

интервју, испитивање психичких функција  

 Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и 

квалитет интелектуалне инсуфицијентности,психомоторних поремећаја, психосензорних 

поремећаја и поремећаја личности  

 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности 

 

 У индукованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно 

законској регулативи 

 

4.Контролни преглед  

 

Контролни преглед најћешће обухвата контролне преглед крвног притиска ,плућне функције и 

понављање одређених лабораторијских анализа и проширење обима истих, достављање на увид 

тражене, а потребне медицинске и друге документације, потом евтл. додатни консултативни 

прегледи.  

  

Здравствени услови који морају испуњавати железнички радници утврђују се и проверавају у 

погледу:   

1) општег здравственог стања и психичке способности;  

2) стање чула слуха и испитивања функције равнотеже;   

3) стања чула вида.  

  

Категоризација здравствених група дата је у члану 10.Правилника.  

  

Служба медицине рада проверава здравствене услове за прву, другу и трећу здравствену групу. 

Изузетно, за стање чула вида, утврђују се и проверавају здравствени услови за четврту 

здравствену групу. 

Табеларни преглед послова  према Правилнику о здравственим условима које морају 

испуњавати железнички радници за чије обављање је потребно запослене упућивати на 

прегледе према предвиђеном периодицитету израженом у месецима. Дат је у табели 7. 

 

ПОСЛОВИ 
Периодицитет 

лекарских прегледа 

МАШИНОВОЂА ВУЧНОГ ВОЗИЛА 12 месеци 

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ ВУЧНОГ ВОЗИЛА 24 месеца 

ПУТУЈУЋИ НАДЗОРНИК ВУЧЕ 12 месеци 
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МАШИНОВОЂА ЗА МАНЕВРУ ВУЧНОГ ВОЗИЛА 24 месеца 

НАДЗОРНИК ВУЧЕ 48 месеци 

МАНЕВРИСТА 12 месеци 

МАГАЦИОНЕР 36 месеци 

ВОЗОВОЂА 36 месеци 

ШЕФ СТАНИЦЕ 48 месеци 

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ 48 месеци 

ОПЕРАТИВНИ ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ 48 месеци 

КОНТРОЛОР 48 месеци 

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА 24 месеца 

 

Табела 7. 

2. ПРОВЕРАВАЊЕ ПСИХИЧКЕ И ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕ 

ЊИХОВОГ СТУПАЊА НА РАД И У ТОКУ РАДА  У АМБУЛАНТАМА СЛУЖБЕ 

МЕДИЦИНЕ РАДА 

      Основ прегледа: 

 

1. Закон о железници („Службени гласник РС“,број 41/2018); 

2. Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“,број 

41/2018); 

3. Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“,број 

41/2018); 

4. Правилник о поступку за проверавање психичке и физичке способности железничких 

радника пре њиховог ступања на рад и у току рада (Службени лист СРЈ“, бр. 3/00). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ПОСЛОВИ 

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП 

БЕОГРАД 

- МАШИНОВОЂА 

ВУЧНОГ ВОЗИЛА 

- МАШИНОВОЂА ЗА  

МАНЕВРУ ВУЧНОГ 

ВОЗИЛА 

- ПОМОЋНИК 

МАШИНОВОЂЕ 

ВУЧНОГ ВОЗИЛА 

- ВОЗОВОЂА 

- ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА 

- МАНЕВРИСТА 

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП 

НИШ 

СЕКЦИЈА ЗА СТ БЕОГРАД 

СЕКЦИЈА ЗА СТ НИШ 

СЕКЦИЈА ЗА СТ НОВИ САД 

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП 

НОВИ САД 

СЕКЦИЈА ЗА СТ ПАНЧЕВО 

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП 

ПАНЧЕВО 

СЕКЦИЈА ЗА СТ КРАЉЕВО 

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП 

КРАЉЕВО 

OJ ЗА СТ СУБОТИЦА 

ОЈ ЗА ВВ И ТКП СУБОТИЦА 

ОЈ ЗА СТ ЗРЕЊАНИН 

ОЈ ЗА ВВ И ТКП ЗРЕЊАНИН 

ОЈ ЗА СТ РУМА 

ОЈ ЗА ВВ И ТКП  РУМА 
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ОЈ ЗА СТ ПОЖАРЕВАЦ 

ОЈ ЗА ВВ И ТКП ПОЖАРЕВАЦ 

ОЈ ЗА СТ ЗАЈЕЧАР 

ОЈ ЗА ВВ И ТКП ЗАЈЕЧАР 

ОЈ ЗА СТ УЖИЦЕ 

ОЈ  ЗА ВВ И ТКП УЖИЦЕ 

 

Табела 8. 

У Табели 8. приказани су организациони делови Друштва и послови на којима је потребна 

провера психичке и физичке способности запослених. 

Провера психичке и физичке способности запослених у надлежним службама медицине рада 

врши се у складу са чланом 10. Правилника о поступку за проверавање психичке и физичке 

способности железничких радника пре њиховог ступања на рад и у току рада Табела 9. 

 

 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА У 2020. ГОД. 

ПРОВЕРАВАЊЕ ПСИХИЧКЕ И 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕ ЊИХОВОГ 

СТУПАЊА НА РАД И У ТОКУ РАДА  

 

 

10553 

 

 

 

 

 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА У 2021. ГОД. 

ПРОВЕРАВАЊЕ ПСИХИЧКЕ И 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕ ЊИХОВОГ 

СТУПАЊА НА РАД И У ТОКУ РАДА  

 

 

9519 

 

 

 

Табела 9. 

 

Провера психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на рад и у 

току рада врши се ради повећања степена безбедности железничког саобраћаја. Састоји се 

из општег прегледа здравственог стања. Преглед лекара опште праксе,мерење крвног 

притиска, телесне температуре, испитивање покретљивости тела, врата и удова, мерење 

ТА, аускултација, палпација, провера психофизичких способности,контролисање да ли је 

радник под утицајем алкохола, опојних дрога или психоактивних средстава, да ли постоји 

акутно оболење или погоршање хроничног обољења, утврђивање преморености и других 

контраиндикација за рад. Давање мишљења о тренутној способности за рад и 

предузимање осталих здравствених мера и поступака код установљавања неспособности 

за рад.  

Лекарска провера способности за рад врши се путем организованих здравствених 

јединица (амбуланти, мобилних лекарских екипа и сл. 
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VII РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ НА РЕШАВАЊУ ПРИГОВОРА НА ОЦЕНУ 

ЗДРАСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА У 2020. ГОД. 

Рад другостепене комисије за решавање 

приговора за оцену здраствене 

способности запослених  

 

 

100 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА У 2021. ГОД. 

Рад другостепене комисије за решавање 

приговора за оцену здраствене 

способности запослених  

 

 

100 
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Поглавље IV. 

  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА O ЈН 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из  

Регистра Привредног суда. 

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

Потврда надлежног суда,односно надлежне полицијске управе 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле 

порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда надлежног 

органа да се понуђач налази у поступку приватизације 

 

4)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке ако је таква дозвола предвођена посебним прописима  (чл. 75. ст. 1. тачка 5. 

Закона). 

Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености услова за 

обављање здравствене делатности на локацијама Суботица, Сомбор, Нови Сад, Рума, 

Београд, Младеновац, Лајковац, Пожега, Ужице, Краљево, Лапово, Пожаревац, Зајечар, 

Ниш, Параћин, Ћуприја и Чачак.  
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Мишљење министра надлежног за послове здравља у складу са чланом 5. став 1. 

Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички 

радници („Службени гласник РС“ број 24/17) 

 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда 
 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2.   Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 Закона .  

 Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 

финансијским капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године 

(2017, 2018 и 2019.) остварио приход од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, за све три 

године. 

 Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 

пословним капацитетом, односно да је, најмање у једној од претходне три 

обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) извршио услуге, примерене предметној 

јавној набавци, у уговореном року и кавалитету у збирном износу од 50.000.000,00 

динара без ПДВ-а, укупно за све три године.   

 

 

1.3 Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 Закона . 

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом минимум ,33  запослених у 

радном односу  и то: 

 

 

специјалиста медицине рада 5 

специјалиста интерне медицине 2 

специјалиста оториноларинголог 2 

специјалиста офтамолог 2 

специјалиста психијатар 2 

специјалиста радиолог 2 

психолог 2 

медицинске сестре 10 

инжењер са лиценцом за испитивање 

услова радне околине 
2 

предавач – испитивач за прву помоћ 4 

 

 

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом  
      Услов у погледу довољног техничког капацитета је да понуђач располаже са неопходним 

пословним простором за предрадне прегледе : 
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Р. 

Бр. 

Назив Локација за предрадне прегледе ж Кол. 

1 Пословни простор -

амбуланта 

Суботица,Сомбор,Нови Сад,Рума,Београд, 

Младеновац,лајковац,Пожега,Ужице,Краљево,Лапово,

Пожаревац.Зајечар,Ниш,Парачин,Ћуприја,Чачак 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Као и да располаже са неопходном опремом за обављање делатности     

    

     

Редни 

број 

Назив Јед.мере Количина 

1. РТГ апарат ком. 1 

2. Комплет за антропометрију(вага, висиномер) комплет 1 

3. ЕКГ 12 одвода ком. 1 

4. Комплет за испитивање чула вида комплет 1 

5. Аудиометријска кабина за испитивање чула 

слуха,аудиометар и друга опрема 

ком. 1 

6. Реакциометар ком. 1 

7. Апарат за електрофoрeзу ком. 1 

8. Уређаји за испитивање услова радне околине ком 15 

8.1. апарат за мерење буке ком. 2 

8.2. апарат за микроклиму асмановсихрометар ком. 1 

8.3. микродаст ком. 1 

8.4. кататермометар ком. 1 

8.5. анемометар ком. 1 

8.6. мултипиданализатор ком. 1 

8.7. апарат за испитивање хемијске штетности ком. 2 

8.8. луксметар ком 2 

8.9 апарат за УВ зрачење ком 1 

8.10 колориметар_ ком 1 

8.11. кониометар ком 1 

8.12. пумпа за усисавање ваздуха ком 1 

 

  Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у 

држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном 

и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, 

нотаром или другим надлежним органом те државе, а наручилац је дужан да провери да ли су 

испуњени услови за примену тог средства.   

  Наведени докази о испуњености обавезних услова се могу достављати у неовереним 

копијама, а додатни услови и достављањем изјава које су у конкурсној документацији , а 

уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива 
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наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року (који не може бити 

дужи од 5 дана) који одреди наручилац. 

 

1.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.5. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност  обавезних  услова: 

 

-Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

-Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

-Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

Доказ: -Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када 

             наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље XI) или 

           -Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када 

          наступа са подизвођачем(Поглавље XI) 

 

        -Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: -Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона о ЈН(Поглавље XII) 

 

 -Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности (чл. 75. ст.      1.тачка 

5. Закона) 

         

Доказ: Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености 

услова за обављање здравствене делатности на локацијама Суботица, Сомбор, Нови 

Сад, Рума, Београд, Младеновац, Лајковац, Пожега, Ужице, Краљево, Лапово, 

Пожаревац, Зајечар, Ниш, Параћин, Ћуприја и Чачак. Начин доказивања:  

 

Важећа решења Министарства здравља Републике Србије о испуњености услова за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке, у виду неоверених копија, које је 

понуђач дужан да достави уз понуду или да наведе интернет страницу на којој је овај 

податак јавно доступан.  
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• Мишљење министра надлежног за послове здравља у складу са чланом 5. став 1. 

Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници 

(„Службени гласник РС“ број 24/17) 

  

 Начин доказивања:  

Важеће Овлашћење министра надлежног за послове здравља у складу са чланом 5. став 

1. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници 

(„Службени гласник РС“ број 24/17) у виду неоверене копије које је понуђач дужан да 

достави;  

 

• Важећу лиценцу за правно лице и одговорно лице у правном лицу , за обављање 

послова испитивања услова радне околине (хемијских и физичких штетности, осим 

јонизујућег зрачења, микроклиме и осветљености) издату од стране Министарста за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања- Управа за безбедност и здравље на раду. 

 

Начин доказивања:  

Важећа лиценца за правно лице издата од Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду, за обављање послова 

испитивања услова радне околине (хемијских и физичких штетности , осим јонизујећег 

зрачења микроклиме и осветљености), у вуду неоверене копије, које је понуђач дужан да 

достави уз понуду; 

Важећа лиценца за одговорно лице издата од Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду, за обављање 

послова испитивања услова радне околине (хемијских и физичких штетности , осим 

јонизујећег зрачења микроклиме и осветљености) у виду неоверене копије, које је 

понуђач дужан да достави уз понуду; 

 

• Важећу лиценцу за предавача – испитивача из прве помоћи издату од стране 

Министарства здравља у складу са Правилником о ближим условима које мора да 

испуњава предавач-испитивач из прве помоћи, начин стицања дозволе (лиценце), изглед 

и садржај дозволе (лиценце), („Службени гласник РС“, број 33/2011) 

            

           Начин доказивања:  

Важећу лиценцу за предавача – испитивача из прве помоћи издату од стране 

Министарства здравља у складу са Правилником о ближим условима које мора да 

испуњава предавач-испитивач из прве помоћи, начин стицања дозволе (лиценце), изглед 

и садржај дозволе (лиценце), („Службени гласник РС“, број 33/2011), у виду неоверених 

копија које је понуђач дужан да достави уз понуду; 

Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа биће 

оцењене као неприхватљиве.  

 

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

Испуњеност додатних услова:  

  

 Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним финансијским 

капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019.) 

остварио приход од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, за све три године. 
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ДОКАЗ: Понуђач је дужан да, уз понуд, достави попиуњен, потписан и оверен Образац – 

Изјава о неопходном финансијском капацитету, уз који је потребно  приложити Извештај 

о бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре или Биланс стања и Биланс 

успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора. Уколико понуђач није субјекат ревизије, у 

складу за Законом о рачуноводству и ревизији, дужан је да достави одговарајући акт – 

одлуку или изјаву у складу са законским прописима за 2017., 2018., и 2019. годину.  

Понуде понуђача који не испуњавају овај услов биће оцењене као неприхватљиве. 

НАПОМЕНА:  

Понуђач није у обавези да доставља тражени доказ уколико су подаци јавно доступни на 

интернет  страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије уколико у 

понуди наведе интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова, 

јавно доступни. 

• Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 

пословним капацитетом, односно да је, најмање у једној од претходне три обрачунске 

године (2017., 2018. и 2019.) извршио услуге, примерене предметној јавној набавци, у 

уговореном року и кавалитету у збирном износу од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, 

укупно за све три године.   

ДОКАЗ: Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен – Изјава о 

неопходном пословном кацацитету, уз коју је потребно приложити потврде – референц 

листе својих наручилаца као доказ да су у три обрачунске године (2017., 2018. и 2019. 

год.)  предметни уговори или рачуни  реализовани у збирном износу од 50.000.000,00 

динара, укупно за све три године. 

Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа биће 

оцењене као неприхватљиве. 

 

 

 

Испуњеност додатних услова: 

 

-Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 

       - минимум 33 запослених у радном односу  и то: 

    

специјалиста медицине рада 5 

специјалиста интерне медицине 2 

специјалиста оториноларинголог 2 

специјалиста офтамолог 2 

специјалиста психијатар 2 

специјалиста радиолог 2 

психолог 2 

медицинске сестре 10 

инжењер са лиценцом за испитивање 

услова радне околине 
2 

предавач – испитивач за прву помоћ 4 

 

   Доказ: Изјава о испуњености кадровског капацитета(Поглавље XIII) 

 

  -Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом  

Услов у погледу довољног техничког капацитета је да понуђач располаже са: 

 

       Назив Локација за предрадне прегледе  Кол. 
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Р. 

Бр. 

1 Пословни простор -

амбуланта 

Суботица,Сомбор,Нови Сад,Рума,Београд, 

Младеновац,лајковац,Пожега,Ужице,Краљево,Лапо

во,Пожаревац.Зајечар,Ниш,Парачин,Ћуприја,Чачак 

17 

Доказ:Уговор о власништву или уговор о закупу пословног простора, за амбуланте, на 

локацијама за предране прегледе у виду неоверених фотокопија. 

Решење Министарства Здравља за обављање здравствене делатности на локацијама из 

техничког капацитета. 

 

 

 

 

 

       

Редни 

број 

Назив Јед.мере Количина 

1. РТГ апарат ком. 1 

2. Комплет за антропометрију(вага, висиномер) комплет 1 

3. ЕКГ 12 одвода ком. 1 

4. Комплет за испитивање чула вида комплет 1 

5. Аудиометријска кабина за испитивање чула 

слуха,аудиометар и друга опрема 

ком. 1 

6. Реакциометар ком. 1 

7. Апарат за електрофoрeзу ком. 1 

8. Уређаји за испитивање услова радне околине ком 15 

8.1. апарат за мерење буке ком. 2 

8.2. апарат за микроклиму асмановсихрометар ком. 1 

8.3. микродаст ком. 1 

8.4. кататермометар ком. 1 

8.5. анемометар ком. 1 

8.6. мултипиданализатор ком. 1 

8.7. апарат за испитивање хемијске штетности ком. 2 

8.8. луксметар ком 2 

8.9 апарат за УВ зрачење ком 1 

8.10 колориметар_ ком 1 

8.11. кониометар ком 1 

8.12. пумпа за усисавање ваздуха ком 1 

        Доказ:пописна листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2016.године са јасно 

назначеним позицијама на којима се налази предметна опрема и машине-маркером или оловком 

означено, или фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу или лизингу, 

или фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена. 

 

Доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:Изјава о испуњености 

техничког капацитета (Поглавље XIV) 

 

Наручилац може захтевати да, пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија 

је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 

на увид доказе (оригиналне или оверене фотокопије) прописане Законом о јавним набавкама за 
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доказивање испуњености обавезних услова и додатних услова.Рок за достављање је 5 (пет) дана 

од дана достављања захтева. 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид 

доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. 

Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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Поглавље V. 

  

 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на 

српском језику, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

           Позив за подношење понуда објављен је на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Понуду доставити на адресу: 

“СРБИЈА КАРГО“ а.д. - Центар за набавке и централна стоваришта 
 ул. Немањина 6., 11000 Београд (или лично предати у собу бр.119 на истој адреси или у соби бр 

510) са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - набавка услуге Специфична и 

остала здраствена заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих 

здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и 

оспособљавање за прву помоћ , јавна набавка бр.5 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.05.2020. год.  

до 11.00 часова.  

    Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

   Понуда мора да садржи: 
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 Образац понуде – (Поглавље VI), Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, 

попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
 

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава табелу 3. - Подаци 

о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табела се копира и 

доставља за сваког подизвођача. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, наведени образац се 

копира у довољном броју примерака, попуњава и доставља за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било 

каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица 

понуђача.  

 

 Образац структуре ценe - (Поглавље VIII), попуњен, оверен печатом и потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписати и печатом оверити образац попуњен, потписан и печатом оверен образац; 

 

 Образац трошкова понуде, може да достави понуђач (Поглавље IX) 

Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) понуђач може у 

оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и печатом оверен  (од 

стране  овлашћеног лица  понуђача)  Образац трошкова припреме понуде сматра се да је 

понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити 

уважен,  односно наручилац ће бити дужан надокнадити трошкове прибављања средстава 

обезбеђења у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.  

 

 Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова 

предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама; 

 

 Изјаву о независној понуди - (Поглавље X), попуњен, оверен печатом и потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача. 
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            Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом              оверава 

сваки од чланова групе понуђача. 

 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2 (Поглавље XII), попуњен, 

оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова 

групе понуђача.  

 

 Mеница за озбиљност понуде,   

Понуђач се обавезује да уз понуду, као средство обезбеђења достави: 

-Бланко соло меницу, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона 

депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене 

рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и 

овлашћења НБС, са клаузулом «без протеста» у висини 5% од вредности уговора (без ПДВ-

а),као гаранцију за озбиљност понуде,  важности 30 дана дуже од предвиђеног рока важења 

понуде. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  

Модел  изјаве о финансијском обезбеђењу за озбиљност понуде (Поглавље XV). 

 

 Изјава о намерама понуђача о прихватању обавезе достављања менице за добро 

извршење посла 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду, достави:изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне 

документације којом под материјалном и кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће 

му, у случају да му буде додељен уговор по овој јавној набавци, доставити бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла, менично овлашћење да се меница може наплатити, 

фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој 

понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована 

у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), 

важности 30 дана дуже од дана испуњења уговорних обавеза. 
Модел  изјаве о финансијском обезбеђењу за добро извршење посла (Поглавље XVI). 

 

 

 Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране  овлашћеног лица 

понуђача.  
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Модел 

уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити. 

 Модел уговора(Поглавље VII).  

 

3. ПАРТИЈЕ:  

 Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са 

варијантама наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 
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5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:“СРБИЈА КАРГО”“ а.д. - 

Центар за набавке и централна стоваришта ул. Немањина бр 6, 11000 Београд ,  са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности   – Специфична и остала здраствена 

заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених услуга као и 

обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву 

помоћ,ЈНМВ бр.5 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности-  Специфична и остала здраствена 

заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених услуга као и 

обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву 

помоћ,ЈНМВ бр.5 – НЕ ОТВАРАТИ” или  

 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - Специфична и остала здраствена 

заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених услуга као и 

обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву 

помоћ,ЈНМВ бр.5 – НЕ ОТВАРАТИ” или  

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  мале вредности – Специфична и остала 

здраствена заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих здраствених 

услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање 

за прву помоћ,ЈНМВ бр.5 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, 

Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде. 

 

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 

 У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

 

1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке 

о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

 9.1. Начин плаћања је безготовинско плаћање. Рок плаћања не може бити дужи од 45 

дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012). 
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Уколико се у понуди буде захтевало авансно плаћање или плаћање у року краћем од 45 дана, 

понуда ће се одбити као неприхватљива. 

  Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 

акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 
 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца биће 

оцењене као неприхватљиве. 

 

           9.2 Понуђач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, сукцесивно врши услуге 

здравствене заштите запослених у складу са потребама наручиоца. 

 

9.3.  Захтев у погледу рока важења понуде 

 Понуда важи минимално  90  дана од дана отварања понуда. У случају истека рока 

важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 

важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

 Цене у понуди изразити у динарима.  

  Цене у Обрасцу понуде,  исказати у нето износу без урачунатог ПДВ, док цене у Обрасцу 

структуре цене исказати по јединици мере без ПДВ, укупно без ПДВ, укупно са ПДВ.  

  Цене морају бити јасно и читко уписане.  

  Цене су фиксне за све време трајања уговора.  

  Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена 

покрива све трошкове(манипулативне,транспортне идр.) које понуђач има у реализацији 

набавке.  

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 

И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – Пореска 

управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs  

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs.  

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса 

www.minrzs.gov.rs. 

 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА  

Понуђач се обавезује да уз понуду, као средство обезбеђења преда: 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са 

овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 5% од уговорене вредности без ПДВ-

а, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног рока важења 

понуде. 

Уз меницу Испоручилац предаје и картон депонованих потписа и одговарајуће менично 

овлашћење. 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду, достави: 

- изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне документације којом под материјалном и 

кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће му, у случају да му буде додељен уговор 

по овој јавној набавци, доставити бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 

менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа 

лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду 

пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у 

висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана испуњења 

уговорних обавеза.  

 

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, Наручиоцу преда: 

Бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са 

овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-

а,  као гаранцију за добро извршење посла са роком важења 30 дана дужим од периода важења 

уговора. 

 

Уз меницу Испоручилац предаје и картон депонованих потписа и одговарајуће менично 

овлашћење. 

 

Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију са 30 

дана продуженим роком важења.  

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека рока 

трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, понуђач је 

дужан да продужи важење гаранције, а према условима из Модела уговора, односно Уговора.   

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 

су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као 

и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора 

да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

 Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати 

као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 

отварање понуда. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА  

    ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

“СРБИЈА КАРГО” а.д. - Центар за набавке и централна стоваришта ул. Немањина 6 11000 

Београд, путем факса  или путем електронске поште на e-mail nabavke.kargo@srbrаil.rs  

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.5- набвке услуга 

Специфична и остала здраствена заштита,испитивање услова радне околине и трошкова 

осталих здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве 

помоћи и оспособљавање за прву помоћ 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 

о продужењу рока за подношење понуда.  

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  
Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а. 

mailto:nabavke.kargo@srbrаil.rs
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да 

уговор додели Понуђачу који је понудио већи број извршилаца са дужим радним искуством из 

области железничке медицине.  

 

Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку 

о обустави поступка предметне набавке. 

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне 

документације). 

 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну   

 садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној  документацији 

 

 

 

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац 

може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 
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на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда. 

 

Доказ наведеног може бити: 

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у  уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на  

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису  

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8)  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

     испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

     закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврсан.  

 Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 

понуђача.  

 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач буде изменио или 

преправљао услове из конкурсне документације (услове плаћања, испоруке, важења понуде и 

сл.) или буде додавао документе или појашњења (осим документа који се односи на 

комерцијалне попусте)  који се не захтевају у конкурсној документацији. 

 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат, 

односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу на адреси : Центар за набавке и 

централна стоваришта, Београд, Немањина бр.6, Република Србија, или донети лично у 

писарницу предузећа, соба 119, на истој адреси (улаз из Бирчанинове),а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда. , без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилноси, а наручилац 

исте није отклонио. 
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 Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се 

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

 Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом, подносилац захтева мора 

имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора се 

послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је 

захтев поднет дана када је пријем одбијен. 
 

О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац објављује  на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: из Републике Србије – 

Уплате таксе из Републике Србије и из иностранства – Уплата таксе из иностранства: се налази 

на интернет страници Републичке комисије за заштиту права понуђача 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html). 

Уплату таксе за подношење захтева за заштиту права извршити:  

 на број жиро рачуна: 840-30678845-06 ,  

 шифра плаћања : 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос)  

 позив на број : број или ознака предметне јавне набавке ,  

 сврха уплате : такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне набавке ,  

 корисник : буџет Републике Србије.  

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива 

за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца 

предузете пре истека рока за подношење понуда такса износи  60.000,00 динара. Уколико се 

захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете након отварања понуда 

укључујући и одлуку о додели уговора о јавној набавци и одлуку о обустави поступка јавне 

набавке такса износи 60.000,00 динара.   

 

 

 

23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

 Отварање понуда ће се обавити дана 29.05.2020. године у 12,00 часова, у просторијама 

наручиоца у Београду, ул. Немањина  бр.6, сала бр. 342 а  први спрат. 

 Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 

пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног 

лица као и да буде оверено. 

 

 

 

 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

 

 

 

 

 

 

Поглавље VI. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге – Специфична и 

остала здраствена заштита,испитивање услова радне околине и трошкова осталих 

здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и 

оспособљавање за прву помоћ,ЈНМВ бр.5  
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико  

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Комерцијални услови понуде: 

 

 

Укупна Вредност понуде без ПДВа:  

Вредност ПДВа:  

Вредност понуде са ПДВом:  

Начин  и рок плаћања: 
 

Рок извршења:  

Место извршења:  

Важност понуде:  

Остало:  

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  набавка услуге специфичне здравствене заштите 

 по прописима ЖС за 2020 годину 

Редни 

број 
Врста услуге Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена  без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5(2*4) 

I Лекарски прегледи запослених 

на радним местима са повећаним ризиком 

1 Претходни преглед 8   

2 Периоднични преглед 413   

 I УКУПНО:   

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи 

1 

Оспособљавање и 

организовање вежбе 

указивања прве помоћи 

229   

II УКУПНО:   

III Учешће службе медецине рада у испитивању услова радне околине  Планирани број прегледа 

1 Мерење 105   

2 
Мерење хемијске 

штетности 
20   

3 Мерење буке 159   

4 Мерење запрашености 25   

5 
Мерење микроклиме за 

зимски и летњи период 
156   

III УКУПНО:   

IV Учешће службе медецине рада у набавци материјала и опреме за пружање прве помоћи 
 

1 

Материјал и опрема за 

пружање прве помоћи  
 

32   

IV УКУПНО:   

V Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу здравствене 

способности 

1 Предходни 8   

2 Периодични 218   

3 Вандредни 95   

4 Контролни 21   

V УКУПНО:   

VI Проверавање психичке и физичке способности запослених 
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пре њиховог ступања на рад и у току рада 

1 

Проверавање психичке 

и физичке способности 

запослених пре 

њиховог ступања на 

рад и у току рада 

10553   

VI УКУПНО:   

VII Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене способности 

железничких радника 

1 

Рад другостепене 

комисије за решавање 

приговора за оцену 

здравствене способности 

запослених 

100   

VII УКУПНО   

УКУПНО(I+II+III+IV+V+VI+VII)   

 

 

 

 

- Укупна понуђена цена  износи _____________________    без ПДВ-а. 

  

- Укупна понуђена цена  износи _____________________    са ПДВ-ом  

 

- Рок плаћања 45 дана од дана пријема исправног рачуна . 

 

- Место извршења услуге:  Према техничкој спецификацији. 

 

I Рок извршења услуге за лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним 

ризиком ________ дана од достављања упута. 

 

II Рок извршења услуге за оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи 

________ дана од достављања захтева. 

 

III Рок извршења услуге за лекарски прегледе железничких радника који имају за циљ проверу 

здравствене способности ________ дана од достављања упута 

 

-Рок извршења услуге за проверавање психичке и физичке способности запослених 

пре њиховог ступања на рад и у току рада ________ дана од достављања упута 

- Рок важења понуде: ________ дана (минимум 60 дана) од дана отварања  понуде.  

 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен   подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће бити извршен преко   подизвођача: _________________. 
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Датум                    Понуђач 

    М. П.  

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  набавка услуге специфичне здравствене заштите 

 по прописима ЖС за 2021 годину 
 

Редни 

број 
Врста услуге Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена  без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5(2*4) 

I Лекарски прегледи запослених 

на радним местима са повећаним ризиком 

1 Претходни преглед 8   

2 Периоднични преглед 313   

 I УКУПНО:   

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи 

1 

Оспособљавање и 

организовање вежбе 

указивања прве помоћи 

115   

II УКУПНО:   

III Учешће службе медецине рада у испитивању услова радне околине  Планирани број прегледа 

1 Мерење 73   

2 
Мерење хемијске 

штетности 
20   

3 Мерење буке 95   

4 Мерење запрашености 17   

5 
Мерење микроклиме за 

зимски и летњи период 
96   

III УКУПНО:   

IV Учешће службе медецине рада у набавци материјала и опреме за пружање прве помоћи 
 

1 

Материјал и опрема за 

пружање прве помоћи  
 

32   

IV УКУПНО:   

V Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу здравствене 

способности 

1 Предходни 8   

2 Периодични 152   

3 Вандредни 65   

4 Контролни 21   

V УКУПНО:   

VI Проверавање психичке и физичке способности запослених 

пре њиховог ступања на рад и у току рада 
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1 

Проверавање психичке 

и физичке способности 

запослених пре 

њиховог ступања на 

рад и у току рада 

9519   

VI УКУПНО:   

VII Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене способности 

железничких радника 

1 

Рад другостепене 

комисије за решавање 

приговора за оцену 

здравствене способности 

запослених 

100   

VII УКУПНО   

УКУПНО(I+II+III+IV+V+VI+VII)   

 

 

 

- Укупна понуђена цена  износи _____________________    без ПДВ-а. 

  

- Укупна понуђена цена  износи _____________________    са ПДВ-а.  

 

- Рок плаћања ___________ дана од дана пријема исправног рачуна . 

 

- Место извршења услуге:  Према техничкој спецификацији. 

 

-Рок извршења услуге за лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним 

ризиком ________ дана од достављања упута. 

 

-Рок извршења услуге за оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи 

________ дана од достављања захтева. 

 

-Рок извршења услуге за лекарски прегледе железничких радника који имају за циљ проверу 

здравствене способности ________ дана од достављања упута 

 

-Рок извршења услуге за проверавање психичке и физичке способности запослених 

пре њиховог ступања на рад и у току рада ________ дана од достављања упута 

- Рок важења понуде: ________ дана (минимум 60 дана) од дана отварања  понуде.  

 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен   подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће бити извршен преко   подизвођача: _________________. 
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Датум                    Понуђач 

    М. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглавље VII  

 

 

 

 

 МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

 

 
 

 

 

 

УГОВОР 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

 

 

         Акционарско друштво за железнички превоз робе 

“Србија Карго” 

11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту : Наручилац) 
 

 

и 
 

 

______________________________________________ 

( у даљем тексту : Пружалац услуге ) 
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1. Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго” (у даљем тексту: 

Наручилац), са седиштем  у  Београду улица Немањина  број 6, матични број: 21127116, 

ПИБ: 109108446,  које заступа в.д. генералног директора Душан Гарибовић дипл. екон. 

инж. са једне стране   

 

и 

 

2. _____________________________ са седиштем у _________________, Република Србија, 

улица _______________________, матични број: _____________, ПИБ: ______________,  

(у даљем тексту: Пружалац ), које заступа директор ______________________, са друге 

стране (Пружалац наступа са подизвођачем/учесник у заједничкој понуди 

_______________________, ул.______________________из _______________, који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу: 

____________________________________________) 

закључују: 

 

                                                            У Г О В О Р  

о пружању  услуге специфична и остала здраствена заштита ,испитивање услова радне 

околине и трошкови осталих здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме 

за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ 

 

                                                              Члан 1. 

Предмет Уговора су услуге специфичне здравствене заштите  запослених по прописима 

ЖС код Наручиоца услуга (у даљем тексту услуге), у свему у складу са техничким 

карактеристикама из Конкурсне документације Наручиоца, и прихваћене Понуде Пружаоца 

услуга број: ___________који чине саставни део Уговора. . 

 

                                                              Члан 2. 

Пружалац  услуга се обавезује да за потребе Наручиоца , пружа специфичне здравствене 

услуге према спецификацији из прихваћене понуде број _________________ од 

__________.2020. године и то:  

 лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком 

 услуге за оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи 

 услуге у набавци матерјала и опреме за пружање прве помоћи 

 услуге учешћа службе медецине рада у евентуалним делимичним изменама и 

допунама акта о процени ризика на радном месту у радној околини, учешће у 

испитивању услова радне околине  и у изради студије за скраћено радно време 

запослених распоређених на радном месту са повећаним ризиком 

 лекарске прегледе железничких радника који имају за циљ проверу здравствене 

способности 

 услуге проверавања психичке и физичке способности запослених   пре њиховог 

ступања на рад и у току рада 
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 рад другостепене комисије за решавање приговора на оцену здраствене способности 

железничких радника 

         

Спецификацијом из става 1. овог члана исказане су врсте и количине предметних услуга 

за период важења Уговора, а Наручилац услуга задржава право одступања од датих количина у 

спецификацији, у складу са својим потребама,  с тим да укупна вредност услуга које ће се 

пружати у периоду важења овог Уговора не може прећи укупно уговорену вредност  из члана 4. 

Уговора.  

 

 

                                                              Члан 3. 

Пружалац услуга ће услуге, које су предмет овог Уговора, извршавати сукцесивно у 

периоду важења Уговора,током 2020 године и у 2021 години , на основу упута и списка 

запослених који се упућују на преглед. 

 

                                                              Члан 4. 

 

Укупна вредност уговора износи _______________ динара без ПДВ-а. 

Вредност ПДВ-а__________________ динара. 

Укупна вредност уговора износи _______________ динара са ПДВ-ом. 

 

Уговор ће се реализовати током 2020. и 2021.године: 

за 2020.годину износи  ____________________ динара без ПДВ-а.  

за 2021 годину износи ____________________ динара  без ПДВ-а   

 

                                                                Члан 5. 

 

Наручилац се обавезује да ће услуге које су предмет Уговора, плаћати Пружаоцу услуга 

по међусобно уговореним јединичним ценама за одговарајућу врсту услуга појединачно 

наведеним у Спецификацији из Понуде Пружаоца  услуга бр.____________.     

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговора.  

 

                                                                   Члан 6.  

  Уговорне стране су сагласне да ће услуге из Члана 1. овог Уговора, Наручилац услуга 

плаћати сукцесивно, по извршеним услугама, достављања Извештаја из става 2. овог члана, у 

року до 45 дана од пријема код Наручиоца  услуга, испостављене фактуре Пружаоца услуга, на 

текући рачун Пружаоца услуга број __________________ који се води код 

_______________банке. 

 Пружалац услуга се обавезује да уз фактуру из предходног става Наручиоцу услуга 

достави Извештај о извршеним услугама, са спецификацијом обављених прегледа и јединичним 

ценама сваког прегледа, а на које ће овлашћено лице Наручиоца услуга дати сагласност, чиме 

се потврђује да су услуге извршене. 

 

                                                                    Члан 7. 

Давалац услуга је обавезан да Наручиоцу услуга, на дан закључења Уговора, , достави 

бланко сопствену меницу, у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. гласник РС“ 

бр. 31/11), са клаузулом „без протеста“, која мора бити оверена и потписана од стране лица 

овлашћеног лица за заступање, менично овлашћење, фотокопију картона депонованих потписа 

у пословној банци (менице морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије), и то: 
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 за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од укупно 

уговорене вредности из Члана 4. овог Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком важења 

најмање 30 дана дужим од дана истека важности Уговора 

Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматраће се 

уговорном обавезом, те недостављање исте сматра се неиспуњењем обавеза дефинисаних овим 

Уговором. 

Наведено средство финансијског обезбеђења Наручилац услуга има право да активира у 

случају да Пружалац услуга у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе 

или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида 

Уговора. 

                                                                Члан 8.  

Пружалац  услуга се обавезује да ће предметне услуге пружати квалитетно, стручно, а да 

ће за  извршење истих ангажовати лекаре специјалисте, медицинске сестре, лаборанте и друго 

медицинско особље, које је неопходно за квалитетно обављање предметних услуга.  

За потребе извршења услуга из члана 1. овог Уговора, Пружалац услуга је дужан да 

обезбеди одговарајући простор, као и да исти буде снабдевен неопходном медицинском 

опремом за обављање предметних услуга. 

 

                                                               Члан 9. 

За случај да Пружалац услуга делимично или у потпуности не испуњава своје уговорне 

обавезе, Наручилац услуга има право да активира бланко сопствену меницу за добро извршење 

посла из Члана 7. овог Уговора. 

 

                                                                Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача, а важи до коначног 

испуњења вредности уговора из члана 4 . 

 

                                                                  Члан 11. 

Уговор престаје да важи и пре истека рока на који је закључен, у следећим случајевима: 

 споразумом уговорних страна у писаној форми, 

 једностраним раскидом било које стране уговорнице, уколико друга уговорна страна 

не испуњава или делимично испуњава своје обавезе предвиђене Уговором, 

 једностраним раскидом од стране Наручиоцу услуга у случају престанка потребе за 

даљим вршењем услуга, као и у другим случајевима без навођења разлога и без 

обавезе Наручиоцу услуга да Пружаоцу  услуга накнади трошкове које је имао у вези 

са закључењем овог Уговора, 

 у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором. 

 

                                                                 Члан 12. 

           Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом 

Уговору, уколико је она последица више силе.  

Пружалац услуге мора да достави документ надлежног државног органа из кога се види време 

настанка, пријаве и престанка више силе, последице које је иста изазвала, време отклањања 

последица више силе и узрок настанка више силе. 

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после  закључења овог 

Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат,  

земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење 

обавеза .  
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Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом да обавести 

другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна 

страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из  става 1 овог члана, 

која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не  

спречава слање таквог обавештења.  За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и 

не примењују се санкције због неизвршења уговорних обавеза.  

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за 

период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања 

последица тих околности.  

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (месеца) месеца свака од уговорних 

страна  задржава право да раскине уговор.  

 У било којем случају престанка важења Уговора из претходног става, изузев у случају из става 

1. алинеје 1. отказни рок је 7 (седам) дана, у којем су оба уговарача дужна да извршавају своје 

уговорене обавезе до истека отказног рока. 

 

                                                                       Члан 13.  

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 

уговорних  страна. 

У слућају потребе Наручилац може,након закључења Уговора о јавној набавци,без спровођења 

поступка  јавне набавке ,у складу са чл.115 ЗЈН, повећати обим предмета јавне набавке 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора,стим да укупно 

повећање не може бити веће од вредности прописане у ЗЈН ( Службени гласник РС    бр. 124 

12,14 15 и 68 15),o чему ће Наручилац и Пружалац услуга закључити одговарајући Анекс.  

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене , које морају бити фиксне током 

важења Уговора 

Изузетно става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико 

Пружалац не изврши услуге које су предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у 

накнадном року који му Наручилац одреди. 

 

                                                                       Члан 14.   

            У случају спора између Наручиоца  и Пружаоца услуге уговара се надлежност 

Привредног суда у Београду, Република Србија. 

 

                                                                        Члан 15.  

           За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим 

односима.   

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Пружалац услуга задржава 2 

(два) примерка, а Наручилац задржава 4 (четири) примерака 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                        Душан Гарибовић дипл.екон. 
 

    за ПРУЖАОЦА  УСЛУГА 

 

 

 

 

   __________________________ 

        за НАРУЧИОЦА 

„Србија Карго“, а.д. Београд 

в.д. генералног директора 

 

 

                  _____________________________ 
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НАПОМЕНА:  Достављени модел  Уговора Понуђач (одговорно лице Понуђача) мора да попуни, потпише (изузев 

на местима где је наведено да понуђа не попуњава) и овери печатом на месту предвиђеном за потпис и оверу, чиме 

потврђује да прихвата све елементе модела уговора и сагласан је  да се у Уговор унесу и остали елементи из 

Конкурсне документације и прихваћене Понуде 

 

 

 

  Поглавље VIII. 

     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 

   

За јавну набавку услуга – Специфична и остала здраствена заштита,испитивање услова радне 

околине и трошкови осталих здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за 

пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ ЈНМВ /5 за 2020 годину 

 

I. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ  

  

Р. 

бр 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Претходни преглед 8   

2. Периоднични преглед 413   

 

 
УКУПНО    

 

II. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ 

ПОМОЋИ 
 

Р.бр. Врста услуге 
Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Оспособљавање и 

организовање 

практичне вежбе 

указивања прве 

помоћи 

229 

  

  УКУПНО    

 

III. УЧЕШЋЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА У ИСПИТИВАЊУ УСЛОВА  

РАДНЕ   ОКОЛИНЕ 

 

Р.бр. Врста услуге 
Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Мерење осветљености 105   

2. Мерење хемијске 

штетности 
20 

  

3. Мерење буке 159   

4. Мерење запрашености 25   

5. Мерење микроклиме 

за зимски и летњи 

период 
156 
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 УКУПНО    

 

 

 

 

 

IV. УЧЕШЋЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА У НАБАВЦИ МАТЕРИЈАЛА И 

ОПРЕМЕ ЗА  ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

 

 
Р. 

бр. Врста услуге 
Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Материјал и опрема за 

пружање прве помоћи  

 

32 

  

 УКУПНО    

 

 

Р.бр

. 
Врста материјала 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. 

Стерилна компреса од 

газе – појединачно 

паковање 10 x 10 cm  

 

5 ком 

  

2. 

Стерилна газа по 

1/4m– појединачно 

паковање 80 x 25 cm  

 

5 ком 

  

3. 

Стерилна газа по 1/2 

m – појединачно 

паковање 80 x 50cm  

 

5 ком 

  

4. 

Стерилна газа по 1 m – 

појединачно паковање 

80 x 100 cm 

 

5 ком 

  

5. 

Калико завој 10cm x 5 

m 

 

5 ком 

  

6. 

Калико завој 8cm x 5 

m  

 

5 ком 

  

7. 

Лепњиви фластер на 

котуру 2,5cm x 5m  

 

2 ком 

  

8 

Лепљиви фластер са 

јастучићем (кутија) 

 

1 ком 
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9. 

Троугла марама 

величине 100 x100 x 

140cm 

 

5 ком 

  

10. Игла сигурница 10 ком 

   

11. 
Маказе са заобљеним 

врхом 
1 ком 

   

12. 

Рукавице за 

једнократну употребу, 

пар 

10 ком 

   

13.  Памучна вата, 100г 2 ком 

   

14. Нејодно антисептичко 

средство за кожу, 

100ml 

 

1 ком 

   

15. 
Спецификација 

садржаја  
1 ком 

   

16. 
Термо-изолациона 

фолија 
 

   

17. Маска за давање 

вештачког дисања за 

једнократну употребу 

5 ком 

   

18. 
Вазелинска газа 10 cm 

x 10cm 
2 ком 

   

 УКУПНО     

 

 

V.  ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА КОЈИ ИМАЈУ ЗА ЦИЉ       

ПРОВЕРУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ 

 

 

Р. 

бр. 

Врста услуге Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Предходни 

8 

  

2. Периодични 

218 

  

3. Ванредни 

95 

  

4. Контролни 

21 
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V  У К У П Н О:   

 

 

 

 Претходни преглед: 

Р.б

р. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Преглед 

специјалисте 

медицине рада 

   

 -радна анамнеза    

 -лична анамнеза    

 -породична анамнеза    

 -социоепидемиолошки 

подаци 

   

 -антропометрија 

(телесна маса, 

висина,индекс телесне 

масе) 

   

 -слање извештаја за 

изабраног лекара 

   

2. Функционална 

дијагностика 

   

 -спирометрија    

 -ЕКГ 

(дванаестоканални) 

   

3. Лабораторија                       
-узорковање 

   

 -крвна слика +ле 

формула 

   

 -преглед урина    

 -глукоза    

 -уреа    

 -билирубин    

 -АСТ    

 -АЛТ    

 -Холестерол укупни    

 -ХДЛ    

 -ЛДЛ    

4. Преглед 

специјалисте 

оториноларинголога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -испитивање функције 

слуха 

   

 -испитивање функције 

равнотеже 

   

 -испитивање функције 

говора 

   

 -аудиометрија    
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5. Преглед 

специјалисте 

офталмолога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -испитивање оштрине 

вида на близину и 

даљину 

   

 -испитивање стерео 

вида 

   

 -испитивање 

распознавања боја 

   

 -адаптација на таму    

 -ширина видног поља    

6. Преглед 

специјалисте 

неуролога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -комплетан 

неуролошки 

статус/поремећај 

свести 

   

 -испитивање стања 

можданих нерава 

   

 -функција равнотеже    

7. Преглед 

специјалисте 

психијатра 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -психијатријски 

интервју 

   

 -испитивање 

психичких функција 

   

8. Преглед психолога    

 -анамнеза    

 - комплетно 

испитивање  свих 

психичких функција / 

тестовима / 

   

9. Социјална анкета    

10. Закључно мишљење 

специјалисте 

медицине рада са 

оценом радне 

способности 

 

 

   

11. У индикованим 

случајевима писање 

извештаја  за 
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изабраног лекара 

схиодно законској 

регулативи 

 

 
УКУПНО    

 

 Периодични преглед: 

 

Р.б

р. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Преглед 

специјалисте 

медицине рада 

   

 -радна анамнеза    
 -лична анамнеза    
 -породична анамнеза    
 -социоепидемиолошки 

подаци 
   

 -антропометрија 

(телесна маса, 

висина,индекс телесне 

масе) 

   

 -слање извештаја за 

изабраног лекара 
   

2. Функционална 

дијагностика 
   

 -спирометрија    
 -ЕКГ 

(дванаестоканални) 
   

3. Лабораторија                       
-узорковање 

   

 -крвна слика +ле 

формула 
   

 -преглед урина    
 -глукоза    
 -уреа    
 -билирубин    
 -АСТ    
 -АЛТ    
 -Холестерол укупни    
 -ХДЛ    
 -ЛДЛ    
4. Преглед 

специјалисте 

оториноларинголога 

   

 -анамнеза    
 -лекарски преглед    
 -испитивање функције 

слуха 
   

 -испитивање функције 

равнотеже 
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 -испитивање функције 

говора 
   

 -аудиометрија    
5. Преглед 

специјалисте 

офталмолога 

   

 -анамнеза    
 -лекарски преглед    
 -испитивање оштрине 

вида на близину и 

даљину 

   

 -испитивање стерео 

вида 
   

 -испитивање 

распознавања боја 
   

 -адаптација на таму    
 -ширина видног поља    
6. Преглед 

специјалисте 

неуролога 

   

 -анамнеза    
 -лекарски преглед    
 -комплетан 

неуролошки 

статус/поремећај 

свести 

   

 -испитивање стања 

можданих нерава 
   

 -функција равнотеже    
7. Преглед 

специјалисте 

психијатра 

   

 -анамнеза    
 -лекарски преглед    
 -психијатријски 

интервју 
   

 -испитивање 

психичких функција 
   

8. Закључно мишљење 

специјалисте 

медицине рада са 

оценом радне 

способности 

   

9. У индикованим 

случајевима писање 

извештаја  за 

изабраног лекара 

схиодно законској 

регулативи 

   

 

 
УКУПНО    
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 Ванредни преглед: 

 

 

Р. 

бр. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Преглед специјалисте 

медицине рада 

   

 -радна анамнеза    

 -лична анамнеза    

 -породична анамнеза    

 -социоепидемиолошки 

подаци 

   

 -антропометрија 

(телесна маса, 

висина,индекс телесне 

масе) 

   

 -слање извештаја за 

изабраног лекара 

   

2. Функционална 

дијагностика 

   

 -спирометрија    

 -ЕКГ 

(дванаестоканални) 

   

3. Лабораторија                       
-узорковање 

   

 -крвна слика +ле 

формула 

   

 -преглед урина    

 -глукоза    

 -уреа    

 -билирубин    

 -АСТ    

 -АЛТ    

 -Холестерол укупни    

 -ХДЛ    

 -ЛДЛ    

4. Преглед специјалисте 

оториноларинголога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -испитивање функције 

слуха 

   

 -испитивање функције 

равнотеже 

   

 -испитивање функције 

говора 
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 -аудиометрија    

5. Преглед специјалисте 

офталмолога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -испитивање оштрине 

вида на близину и 

даљину 

   

 -испитивање стерео 

вида 

   

 -испитивање 

распознавања боја 

   

 -адаптација на таму    

 -ширина видног поља    

6. Преглед специјалисте 

неуролога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -комплетан 

неуролошки 

статус/поремећај 

свести 

   

 -испитивање стања 

можданих нерава 

   

 -функција равнотеже    

7. Преглед специјалисте 

психијатра 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -психијатријски 

интервју 

   

 -испитивање 

психичких функција 

   

8. Преглед психолога    

 -анамнеза    

 - комплетно 

испитивање  свих 

психичких функција / 

тестовима / 

   

9. Закључно мишљење 

специјалисте 

медицине рада са 

оценом  радне 

способности 

   

10. У индикованим 

случајевима писање 

извештаја  за 

изабраног лекара 

схиодно законској 

регулативи 

   

 

 
УКУПНО    
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 Контролни преглед: 

 

 

Р. 

бр. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Контролни преглед    

 УКУПНО    

 

VI ПРОВЕРАВАЊЕ ПСИХИЧКЕ И ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕ 

ЊИХОВОГ СТУПАЊА НА РАД И У ТОКУ РАДА 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ НА РЕШАВАЊУ ПРИГОВОРА НА ОЦЕНУ 

ЗДРАСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА 

 

Р.бр. Врста услуге 
Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. 

РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕШАВАЊЕ 

ПРИГОВОРА НА ОЦЕНУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ 

СПОСОБНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

100 

  

  УКУПНО    

 

 
 
 
 
 
    
 

Р. 

бр. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

1. Проверавање психичке 

и физичке способности 

запослених 

пре њиховог ступања 

на рад и у току рада 

10553 

  

 

УКУПНО 

  

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

дана 
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Напомена: 

Јединична  цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све 
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.Образац оверава и потписује овлашћено тј. 

одговорно лице. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 

   

За јавну набавку услуга – Специфична и остала здраствена заштита,испитивање услова 

радне околине и трошкови осталих здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и 

опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ ЈНМВ /5 за 2021 годину 

I. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ 

 

Р. 

бр 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Претходни преглед 8   

2. Периоднични преглед 313   

 

 
УКУПНО    

 

II. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ 

ПОМОЋИ 
 

Р.бр. Врста услуге 
Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Оспособљавање и 

организовање 

практичне вежбе 

указивања прве 

помоћи 

115 

  

  УКУПНО    

 

III. УЧЕШЋЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА У ИСПИТИВАЊУ УСЛОВА 

РАДНЕ   ОКОЛИНЕ 

 

Р.бр. Врста услуге 
Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Мерење осветљености 73   

2. Мерење хемијске 

штетности 
20 

  

3. Мерење буке 95   

4. Мерење запрашености 17   

5. Мерење микроклиме 

за зимски и летњи 

период 
96 

  

 УКУПНО    
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IV. УЧЕШЋЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА У НАБАВЦИ МАТЕРИЈАЛА И 

ОПРЕМЕ ЗА  ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

 

 

Р. 

бр. 
Врста услуге 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Материјал и опрема за 

пружање прве помоћи  

 
32 

  

 УКУПНО    

 

 

Р.бр

. 
Врста материјала 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. 

Стерилна компреса од 

газе – појединачно 

паковање 10 x 10 cm  

 

5 ком 

  

2. 

Стерилна газа по 

1/4m– појединачно 

паковање 80 x 25 cm  

 

5 ком 

  

3. 

Стерилна газа по 1/2 

m – појединачно 

паковање 80 x 50cm  

 

5 ком 

  

4. 

Стерилна газа по 1 m – 

појединачно паковање 

80 x 100 cm 

 

5 ком 

  

5. 

Калико завој 10cm x 5 

m 

 

5 ком 

  

6. 

Калико завој 8cm x 5 

m  

 

5 ком 

  

7. 

Лепњиви фластер на 

котуру 2,5cm x 5m  

 

2 ком 

  

8 

Лепљиви фластер са 

јастучићем (кутија) 

 

1 ком 

  

9. 

Троугла марама 

величине 100 x100 x 

140cm 

 

5 ком 
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10. Игла сигурница 10 ком 

  

11. 
Маказе са заобљеним 

врхом 
1 ком 

  

12. 

Рукавице за 

једнократну употребу, 

пар 

10 ком 

  

13.  Памучна вата, 100г 2 ком 

  

14. Нејодно антисептичко 

средство за кожу, 

100ml 

 

1 ком 

  

15. 
Спецификација 

садржаја  
1 ком 

  

16. 
Термо-изолациона 

фолија 
 

  

17. Маска за давање 

вештачког дисања за 

једнократну употребу 

5 ком 

  

18. 
Вазелинска газа 10 cm 

x 10cm 
2 ком 

  

 УКУПНО    

 

 

 

V.  ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА КОЈИ ИМАЈУ ЗА ЦИЉ       

ПРОВЕРУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ 

 

 

Р. 

бр. 

Врста услуге Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Предходни 

8 

  

2. Периодични 

152 

  

3. Ванредни 

65 

  

4. Контролни 

21 

  

V У К У П Н О:   
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 Претходни преглед: 

Р.б

р. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Преглед 

специјалисте 

медицине рада 

   

 -радна анамнеза    

 -лична анамнеза    

 -породична анамнеза    

 -социоепидемиолошки 

подаци 

   

 -антропометрија 

(телесна маса, 

висина,индекс телесне 

масе) 

   

 -слање извештаја за 

изабраног лекара 

   

2. Функционална 

дијагностика 

   

 -спирометрија    

 -ЕКГ 

(дванаестоканални) 

   

3. Лабораторија                       
-узорковање 

   

 -крвна слика +ле 

формула 

   

 -преглед урина    

 -глукоза    

 -уреа    

 -билирубин    

 -АСТ    

 -АЛТ    

 -Холестерол укупни    

 -ХДЛ    

 -ЛДЛ    

4. Преглед 

специјалисте 

оториноларинголога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -испитивање функције 

слуха 

   

 -испитивање функције 

равнотеже 

   

 -испитивање функције 

говора 

   

 -аудиометрија    

5. Преглед 

специјалисте 

офталмолога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    
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 -испитивање оштрине 

вида на близину и 

даљину 

   

 -испитивање стерео 

вида 

   

 -испитивање 

распознавања боја 

   

 -адаптација на таму    

 -ширина видног поља    

6. Преглед 

специјалисте 

неуролога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -комплетан 

неуролошки 

статус/поремећај 

свести 

   

 -испитивање стања 

можданих нерава 

   

 -функција равнотеже    

7. Преглед 

специјалисте 

психијатра 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -психијатријски 

интервју 

   

 -испитивање 

психичких функција 

   

8. Преглед психолога    

 -анамнеза    

 - комплетно 

испитивање  свих 

психичких функција / 

тестовима / 

   

9. Социјална анкета    

10. Закључно мишљење 

специјалисте 

медицине рада са 

оценом радне 

способности 

 

 

   

11. У индикованим 

случајевима писање 

извештаја  за 

изабраног лекара 

схиодно законској 

регулативи 

   

 

 
УКУПНО    
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 Периодични преглед: 

Р.б

р. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Преглед 

специјалисте 

медицине рада 

   

 -радна анамнеза    
 -лична анамнеза    
 -породична анамнеза    
 -социоепидемиолошки 

подаци 
   

 -антропометрија 

(телесна маса, 

висина,индекс телесне 

масе) 

   

 -слање извештаја за 

изабраног лекара 
   

2. Функционална 

дијагностика 
   

 -спирометрија    
 -ЕКГ 

(дванаестоканални) 
   

3. Лабораторија                       
-узорковање 

   

 -крвна слика +ле 

формула 
   

 -преглед урина    
 -глукоза    
 -уреа    
 -билирубин    
 -АСТ    
 -АЛТ    
 -Холестерол укупни    
 -ХДЛ    
 -ЛДЛ    
4. Преглед 

специјалисте 

оториноларинголога 

   

 -анамнеза    
 -лекарски преглед    
 -испитивање функције 

слуха 
   

 -испитивање функције 

равнотеже 
   

 -испитивање функције 

говора 
   

 -аудиометрија    
5. Преглед 

специјалисте 

офталмолога 
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 -анамнеза    
 -лекарски преглед    
 -испитивање оштрине 

вида на близину и 

даљину 

   

 -испитивање стерео 

вида 
   

 -испитивање 

распознавања боја 
   

 -адаптација на таму    
 -ширина видног поља    
6. Преглед 

специјалисте 

неуролога 

   

 -анамнеза    
 -лекарски преглед    
 -комплетан 

неуролошки 

статус/поремећај 

свести 

   

 -испитивање стања 

можданих нерава 
   

 -функција равнотеже    
7. Преглед 

специјалисте 

психијатра 

   

 -анамнеза    
 -лекарски преглед    
 -психијатријски 

интервју 
   

 -испитивање 

психичких функција 
   

8. Закључно мишљење 

специјалисте 

медицине рада са 

оценом радне 

способности 

   

9. У индикованим 

случајевима писање 

извештаја  за 

изабраног лекара 

схиодно законској 

регулативи 

   

 

 
УКУПНО    
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 Ванредни преглед: 

 

Р. 

бр. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Преглед специјалисте 

медицине рада 

   

 -радна анамнеза    

 -лична анамнеза    

 -породична анамнеза    

 -социоепидемиолошки 

подаци 

   

 -антропометрија 

(телесна маса, 

висина,индекс телесне 

масе) 

   

 -слање извештаја за 

изабраног лекара 

   

2. Функционална 

дијагностика 

   

 -спирометрија    

 -ЕКГ 

(дванаестоканални) 

   

3. Лабораторија                       
-узорковање 

   

 -крвна слика +ле 

формула 

   

 -преглед урина    

 -глукоза    

 -уреа    

 -билирубин    

 -АСТ    

 -АЛТ    

 -Холестерол укупни    

 -ХДЛ    

 -ЛДЛ    

4. Преглед специјалисте 

оториноларинголога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -испитивање функције 

слуха 

   

 -испитивање функције 

равнотеже 

   

 -испитивање функције 

говора 

   

 -аудиометрија    

5. Преглед специјалисте 

офталмолога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -испитивање оштрине 

вида на близину и 
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даљину 

 -испитивање стерео 

вида 

   

 -испитивање 

распознавања боја 

   

 -адаптација на таму    

 -ширина видног поља    

6. Преглед специјалисте 

неуролога 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -комплетан 

неуролошки 

статус/поремећај 

свести 

   

 -испитивање стања 

можданих нерава 

   

 -функција равнотеже    

7. Преглед специјалисте 

психијатра 

   

 -анамнеза    

 -лекарски преглед    

 -психијатријски 

интервју 

   

 -испитивање 

психичких функција 

   

8. Преглед психолога    

 -анамнеза    

 - комплетно 

испитивање  свих 

психичких функција / 

тестовима / 

   

9. Закључно мишљење 

специјалисте 

медицине рада са 

оценом  радне 

способности 

   

10. У индикованим 

случајевима писање 

извештаја  за 

изабраног лекара 

схиодно законској 

регулативи 

   

 

 
УКУПНО    
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 Контролни преглед: 

 

 

Р. 

бр. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Контролни преглед    

 УКУПНО    

 

 

 

 

 

VI ПРОВЕРАВАЊЕ ПСИХИЧКЕ И ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

ПРЕ ЊИХОВОГ СТУПАЊА НА РАД И У ТОКУ РАДА 

      

Р. 

бр. 
Врста прегледа 

Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. Проверавање психичке 

и физичке способности 

запослених 

пре њиховог ступања  

на рад и у току рада 

9519 

  

 

УКУПНО 
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VII РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ НА РЕШАВАЊУ ПРИГОВОРА НА 

ОЦЕНУ ЗДРАСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА 

 

Р.бр. Врста услуге 
Количина 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

1. 

РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕШАВАЊЕ 

ПРИГОВОРА НА ОЦЕНУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ 

СПОСОБНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

100 

  

  УКУПНО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    
 

Напомена: 

Јединична  цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.Образац оверава и потписује овлашћено 
тј. одговорно лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглавље IX.   

                               ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

дана 
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 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

1. Трошкови прибављања средства обезбеђења  

2. Остали трошкови припремања понуда – 

израда узорка или модела ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама 

 

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

  

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Поглавље X   

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуге специфичне и остала 

здраствена заштита,испитивање услова радне околине и трошкови осталих 

здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи 

и оспособљавања за прву помоћ јавна набавка бр. 5, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Поглавље XI. 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл.75. ЗАКОНА О ЈН 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[ у поступку јавне набавке мале 

вредности – , испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конк 

набавка услуге специфичне и остала здраствена заштита,испитивање услова радне 

околине и трошкови осталих здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и 

опреме за пружање прве помоћи и оспособљавања за прву помоћ јавна набавка бр. 5, 
урсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
 

 Наручилац задржава право, сходно члану 79. ст.1 ЗЈН, да може од понуђача чија 

понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или 

појединих доказа. 
 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Поглавље XII. 

 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4.ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ____________________________________ из _________________ 

Адреса: _________________________________, Матични број: __________ 

Испуњава услове из чл. 75. ст.2 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности услуге 

набавка услуге специфичне и остала здраствена заштита,испитивање услова радне 

околине и трошкови осталих здраствених услуга као и обезбеђивање средстава и 

опреме за пружање прве помоћи и оспособљавања за прву помоћ јавна набавка бр. 5,  

и то: 

Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да гарантује да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 
     Датум                                                   М.П.                                           Понуђач 

                             

    __________                                                                  

                                                                                                        ________________________ 

                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато 
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Поглавље XIII. 

 

 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА  
 

Наручилац захтева да понуђач у моменту подношења понуде има у радном односу на 

неодређено време  или радно ангажовано по неком од Законом предвиђених основа: 
 

- минимум 33 запослених из следећих области: 
 

специјалиста медицине рада 5 

специјалиста интерне медицине 2 

специјалиста оториноларинголог 2 

специјалиста офтамолог 2 

специјалиста психијатар 2 

специјалиста радиолог 2 

психолог 2 

медицинске сестре 10 

инжењер са лиценцом за испитивање 

услова радне околине 
2 

предавач – испитивач за прву помоћ 4 

 
 

Р. бр. Име и презиме  Специјализација 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   



 

Конкурсна документација за набавку мале вредности – ЈНМВ 5 87 

 

28   

29   

30   

31   

32   

33   

 

Прилози: 

Копија лиценце за одговорно лице за обављање послова безбедности и здравља на 

раду и 

Копије образаца пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

Републике Србије (копије важећих М образаца), из којих се види да су запослена лица 

(радно ангажована)лица пријављења на пензијско осигурање најкасније на дан 

објављивања јавног позива и копије образаца PPP-PD за месец који претходи месецу 

објављивања јавног позива, за сваког запосленог појединачно. 

 

Понуђач својим потписом гарантује да наведена лица испуњавају тражене услове. 

Комисија наручиоца задржава право да провери веродостојност ове изјаве у случају 

потребе. 

 

      

Име и презиме овлашћеног лица 

М.П. 

      

                                                                                                Потпис овлашћеног лица 

 

Напомена: Овај доказ група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може у 

целости испуњавати овај услов уместо понуђача. 
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Поглавље XIV. 

 

 ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  
 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажемо 

довољним  техничии капацитетом  дефинисан овом конкурсном документацијом: 

 

Редни 

број. 

Назив Локација за предрадне прегледе ж Кол. 

1 Пословни простор -

амбуланта 

Суботица,Сомбор,Нови Сад,Рума,Београд, 

Младеновац,Лајковац,Пожега,Ужице,Краљево, 

Лапово,Пожаревац.Зајечар,Ниш,Параћин,Ћуприја,

Чачак 

17 

 

       

Редни 

број 

Назив Јед.мере Количина 

1. РТГ апарат ком. 1 

2. Комплет за антропометрију(вага, висиномер) комплет 1 

3. ЕКГ 12 одвода ком. 1 

4. Комплет за испитивање чула вида комплет 1 

5. Аудиометријска кабина за испитивање чула 

слуха,аудиометар и друга опрема 

ком. 1 

6. Реакциометар ком. 1 

7. Апарат за електрофoрeзу ком. 1 

8. Уређаји за испитивање услова радне околине ком 15 

8.1. апарат за мерење буке ком. 2 

8.2. апарат за микроклиму асмановсихрометар ком. 1 

8.3. микродаст ком. 1 

8.4. кататермометар ком. 1 

8.5. анемометар ком. 1 

8.6. мултипиданализатор ком. 1 

8.7. апарат за испитивање хемијске штетности ком. 2 

8.8. луксметар ком 2 

8.9 апарат за УВ зрачење ком 1 

8.10 колориметар_ ком 1 

8.11. кониометар ком 1 

8.12. пумпа за усисавање ваздуха ком 1 

 

Прилози:Уговор о власништву  или уговор о закупу пословног простора,за амбуланте, 

на локацијама за преградне прегледе у виду неоверених фотокопија. 

Решење Министараства здравља за обаваљање здраствене делатности на 

локацијама из техничког капацитета. И 

Пописна листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2019. године са јасно 

назначеним позицијама на којима се налази предметна опрема и машине-маркером 

или оловком означено, или фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора 

о закупу или лизимгу, или фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена. 
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Име и презиме овлашћеног лица 

М.П. 

      

                                                                                                Потпис овлашћеног лица 

 
Напомена: Овај доказ група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може у целости испуњавати 

овај услов уместо понуђач 
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XV ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПAЦИТЕТУ 

 

 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за 

предметну јавну набавку располажемо неопходним  финансијским капацитетом 

дефинисаним овом конкурсном документацијом, што подразумева да испуњавамо услов 

који се односи на укупно остварен приход у претходне три обрачунске године  у 

збирном износу захтеваним конкурсним документацијом. 

 

 

Изјава се односи на услуге: специфична и остала здравствена заштита, 

испитивање услова радне околине и трошкови осталих здравствених услуга као и 

обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву 

помоћ, јавна набавка мале вредности број 1/2019, а у смислу члана 76 и 77. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

Дана 
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 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 
 за јавну набавку мале вредности услуге: специфична и остала здравствена заштита, испитивање  

    услова радне околине и трошкови осталих здравствених услуга као и обезбеђивање средстава и 

опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ, јавна набавка број 5/20 

 
ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________ 

  

 Брoj понуде: ___________ 

 

Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, што 

подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно извршене услуге примерене предмету 

јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у претходне три обрачунске године (2017., 

2018., 2019, година), у збирном износу од _______________ динара без ПДВ-а, за све три године. 

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља списак Уговора или рачуна, као доказ да 

је понуђач у претходне три обрачунске године 2017., 2018, 2019., извршио услуге примерене 

предмету јавне набавке у збирном износу од 50.000.000,00 динара)  

Ред. бр. 

Број и датум закључења Уговора и 

евентуално пртећих анекса Уговора  

(или број и датум рачуна) 

Предмет Уговора 

(или рачуна) 

Вредност Уговора 

(или рачуна) 

без ПДВ-а у 

динарима 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуге специфична и остала здравствена 

заштита, испитивање услова радне околине и трошкови осталих здравствених услуга као и обезбеђивање 

средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ, јавна набавка број 5/20, а у 

смислу члана 76. и 77. ЗЈН. 

Датум:_______________ 
                 Потпис овлашћеног лица: 

                ______________________ 

м.п. 
 

 

 

 

 

 

** У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу 

и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм пословном кaпaцитeту члaнoви 

групe испуњaвajу зajeднo док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.   
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)  

 

Купац/наручилац:______________________________________  

Седиште:_______________________________________________  

Улица и број:___________________________________________  

Телефон :_____________________________________________  

Матични број:__________________________________________  

ПИБ:__________________________________________________  

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје  

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 

________________________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса понуђача) 

 

у претходне 3 (три) године  (2017., 2018. и 2019. год.) купцу/наручиоцу извршио 

услугу примерену предмету јавне набавке у укупној вредности од _______________ 

динара без ПДВ-а, (словима: _______________________________________________) 

                             (уписати фактурисани износ реализованих испорука бројевима и словима) 

и то: 

Укупна вредност услуге 

здравствене заштите у 

2017. год., у РСД, без 

ПДВ-а 

Укупна вредност услуге 

здравствене заштите у 

2018. год., у РСД, без 

ПДВ-а 

Укупна вредност услуге 

здравствене заштите у 

2019 год., у РСД, без 

ПДВ-а 

   

 

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
 

 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________________ 

       ради учешћа  у јавној набавци за доделу Уговора за јавну набавку мале вредности услуге 

специфична и остала здравствена заштита, испитивање услова радне околине и трошкови 

осталих здравствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве 

помоћи и оспособљавање за прву помоћ, јавна набавка број 5/20, „Србија Карго“, Београд 

и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

                                                                                                          

                                                                                                         Овлашћено лице: 

                                    

                                                                              М.П. 

      У ______________________                                                    ________________ 

       

Дана___________________ 

 

* Oбразац потврде умножити у потребном броју примерака 
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Поглавље XVII 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2020. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: __________________________________    М.П. 

                                                                                                                               

                             ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платог промета, 

ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Седиште/адреса: ______________________________________________________ 

Матични број: ________________________________________________________ 

ПИБ:   _______________________________________________________________ 

Текући рачун: ________________________________________________________ 

Код банке: ___________________________________________________________ 

 

И  З  Д  А  Ј  Е  

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________ 

Седиште/адреса: ________________________ 

Текући рачун:____________________ 

Матични број: ______________  ПИБ: ______________________ 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  

За корисника бланко, соло менице  

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо 

________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити 

на износ 

1. меница - 5% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ 

динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од 

предвиђеног рока важења понуде. 

 

Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са одредбама 

наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први 

позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код 

банке, а у корист рачуна Повериоца - ______________________________. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату 

изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 

поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и 

истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за 

наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.  

 

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица 

за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене 

печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 

Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
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Поглавље XVIII 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2020. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: _____________________________________    М.П.                                                                                                                  

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платог промета, 

 

ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Седиште/адреса: ______________________________________________________ 

Матични број: ________________________________________________________ 

ПИБ:   _______________________________________________________________ 

Текући рачун: ________________________________________________________ 

Код банке: ___________________________________________________________ 

 

И  З  Д  А  Ј  Е  

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________ 

Седиште/адреса: ________________________ 

Текући рачун:____________________ 

Матични број: ______________  ПИБ: ______________________ 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  

За корисника бланко, соло менице  

 

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ________________________  , овлашћујемо 

________________________________, као Поверица, да предату меницу може попунити 

на износ 

1. меница - 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ 

динара, у сврху гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана дуже од 

предвиђеног рока важења понуде. 

Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са одредбама 

наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први 

позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код 

банке, а у корист рачуна Повериоца - ______________________________. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату 

изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 

поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и 

истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за 

наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.  

 

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица 

за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене 

печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 

Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
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Поглавље XIX.  

  

 ИЗЈАВА О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ 

ДОСТАВЉАЊА  МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ћемо у случају 

да будемо изабрани у својству најповољнијег понуђача за јавну набавку услуге, 

специфична и остала здравствена заштита, испитивање услова радне околине и 

трошкови осталих здравствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за 

пружање прве помоћи и оспособљавање за прву помоћ  набавка бр5, након закључења 

уговора са Наручиоцем,  Наручиоцу  доставити:  

  

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, менично овлашћење да се 

меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која 

имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду 

пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и 

овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 

дана дуже од дана испуњења уговорних обавеза.   

  

Обавезујемо се да ћемо, уколико нам буде додељен уговор по овој јавној набавци, 

наручиоцу, наведено средство обезбеђења доставити по закључењу уговора.  

  

Упознати смо и сагласни, да уколико нам буде додељен уговор по овој јавној набавци, 

Наручилац има право да активира наведено средство обезбеђења, у случај да у 

потпуности или делимично не извршавамо своје уговорне обавезе.    

  

     

   

Датум: _______________ године  

  

  

 М.П.     

  

  

        ПОНУЂАЧ:   

            

                               

                                  _____________________  

                            Потпис овлашћеног лица  

 


