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Број: 5.2.- 17024                                                                                                           
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На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19) и 

члана 60. Правилника о изменама и допуни о ближем уређивању планирања набавки, 

спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама, дел. бр. 4.3-22725/1 

од 25.09.2020. и 4.3.-6004/2 oд 15.03.2021.године, а у вези са Одлуком о спровођењу поступка 

набавке бр.73/22-П од дана 12.07.2022. године, дел. бр. 5.2- 16920 упућујемо Вам: 
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1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 

Услуга медицине рада 

 

Услови  које треба да испуни стручна установа за обављање здравствених прегледа 

радника 

 

• За обављање послова заштите здравља запослених на раду послодавац ангажује 

службу медицине рада. Служба медицине рада дужна је да обавља послове у складу 

са чланом 41. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“  бр.101/2005, 

91/2015 и 113/2017 – др. закон), 

• Да медицина рада поседује решење за обављање стручних послова из предмета 

набавке, издат од надлежног министарства, 

• Да медицина рада у погледу кадра, опреме и простора испуњава услове из Правилника 

о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама 

и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник РС“  бр. 43/2006, 112/2009, 

50/2010, 79/2011, 10/2012-др. Правилник, 119/2012-др.правилник, 22/2013 и 16/2018), 

• Да у оквиру установе постоје амбуланте за обављање свих врста претходних и 

периодичних прегледа прописани посебним Правилником о претходним и 

периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним 

ризиком (сл. гласник РС  бр. 120/2007, 93/2008 и 53/2017) као и преглед вида у складу 

са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 

опреме за рад са екраном ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009, 93/2013 и 86/2019). 

 

 

Ред. 

Бр. 

Радна места која 

подлежу прегледу 

Посебни захтеви радног 

места 

Врста 

лекарског 

прегледа 

Оквирна 

количина 

1 
Возач-специјалиста 

(возач директора) 

Вожња аутомобила у јавном 

саобраћају 

претходни 1 

периодични 1 

2 
Помоћник у 

лабораторији 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, биолошке 

штетности  

претходни 4 

периодични 4 

3 

Руководилац одељења 

микробиологије и 

биологије воде 

Биолошке штетности 
претходни 1 

периодични 1 

4 

Самостални стручни 

сарадник за 

микробиологију 

Биолошке штетности 
претходни 1 

периодични 4 

5 
Самостални стручни 

сарадник за биологију 
Биолошке штетности 

претходни 1 

периодични 3 

6 

Самостални стручни 

сарадник за 

микробиологију и 

биологију отпадне воде 

Биолошке штетности 

претходни 1 

периодични 1 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

7 
Стручни сарадник за 

микробиологију 1  
Биолошке штетности 

претходни 1 

периодични 1 

8 
Стручни сарадник за 

биологију 1 
Биолошке штетности 

претходни 1 

периодични 1 

9 
Техничар у 

лабораторији 
Биолошке штетности 

претходни 1 

периодични 4 

10 
Техничар припреме  у 

лабораторији 
Биолошке штетности 

претходни 1 

периодични 1 

11 
Руководилац одељења 

хемије воде за пиће 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, биолошке 

штетности  

претходни 1 

периодични 1 

12 
Самостални стручни 

сарадник за хемију 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, биолошке 

штетности  

претходни 1 

периодични 8 

13 
Хемијски техничар у 

лабораторији 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, биолошке 

штетности  

претходни 1 

периодични 11 

14 
Руководилац одељења за 

послове узорковања 1 

Рад на висини или у дубини, 

биолошке  

претходни 1 

периодични 1 

15 

Самостални стручни 

сарадник за послове 

узорковања 

Рад на висини или у дубини, 

биолошке  

претходни 1 

периодични 2 

16 Узоркивач 
Рад на висини или у дубини, 

биолошке  

претходни 1 

периодични 4 

17 

Руководилац одељења 

хемије отпадних вода 

мониторинга квалитета 

вода 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, биолошке 

штетности  

претходни 1 

периодични 1 

18 
Стручни сарадник за 

хемију 1 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, биолошке 

штетности  

претходни 1 

периодични 1 

19 

Помоћни радник у 

лабораторији – перач 

водомера 

Хемијске штетности, 

прашина, димови  

претходни 1 

периодични 1 

20 

Руководилац службе 

производње и 

дистрибуције воде 1 

Рад на висини или у дубини 
претходни 1 

периодични 1 

21 

Координатор службе 

Производња и 

дистрибуција воде 2 

Рад на висини или у дубини 
претходни 1 

периодични 1 

22 
Производни инжењер за 

дистрибуцију  
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 2 
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23 
Самостални инжињер за 

изворишта 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 1 

24 
Самостални инжењер за 

дистрибуцију 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 2 

25 
Самостални инжењер за 

мерења на систему 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 1 

26 
Инжињер сарадник за 

изворишта 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 1 

27 
Инжењер сарадник за 

дистрибуцију 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 2 

28 

Диспечер у служби 

производње и 

дистрибуције воде 

Рад на висини или у дубини, 

рад у сменама, рад ноћу  

претходни 1 

периодични 10 

29 

Пословођа оперативног 

система за дистрибуцију 

воде 

Рад на висини или у дубини 
претходни 1 

периодични 1 

30 

Пословођа оперативног 

система за изворишта 

воде 

Рад на висини или у дубини 
претходни 1 

периодични 1 

31 
Пословођа оперативног 

система за прераду воде 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 1 

32 

Помоћник диспечера у 

служби производње и 

дистрибуције воде 

Рад на висини или у дубини, 

рад у сменама, рад ноћу  

претходни 1 

периодични 8 

33 
Радник на одржавању 

филтерске опреме 

Рад на висини или у дубини, 

рад у сменама, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 1 

34 
Руковаоц филтерског 

постројења 

Рад на висини или у дубини, 

рад у сменама, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 2 

35 
Машиниста релејних 

пумпних станица 

Рад на висини или у дубини, 

рад у сменама, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 18 

36 Помоћни радник ПДВ 
Рад на висини или у дубини, 

рад у сменама, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 1 

37 
Пословођа оперативног 

система ОВМ 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 8 

38 
Пословођа механизације 

оперативног система 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 1 
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39 
Груповођа оперативног 

система-водоинсталатер 

Рад на висини или у дубини, 

рад у сменама, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 18 

40 
Руковалац радних 

машина-багериста 

Унутрашњи транспорт и 

кретање машина или возила, 

као и померање одређене 

опреме за рад, вожња 

аутомобила у јавном 

саобраћају 

претходни 1 

периодични 6 

41 

Возач теретног возила 

носивости преко  7 Т  

(ОВМ) 

Вожња аутомобила у јавном 

саобраћају 

претходни 1 

периодични 7 

42 

Возач специјалног 

возила са дизалицом 

носивости преко 7 Т 

Вожња аутомобила у јавном 

саобраћају 

претходни 1 

периодични 1 

43 

Радник на одржавању 

водоводне мреже-

водоинсталатер 

Рад на висини или у дубини, 

рад у сменама, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 16 

44 

Радник на одржавању 

водоводне мреже-

грађевински радник 

Рад на висини или у дубини 
претходни 1 

периодични 1 

45 
Помоћни радник у 

водоводу 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 8 

46 

Пословођа машинског 

одржавања оперативног 

система водовода 

Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 4 

47 

Груповођа машинског 

одржавања оперативног 

система водовода 

Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 5 

48 

Радник на одржавању 

водоводне мреже-

заваривач 

Коришћење опасних 

средстава за рад која могу 

произвести експлозије или 

пожар, рад на висини или у 

дубини, хемијске штетности 

прашина, димови, 

опекотине, тровање  

претходни 1 

периодични 1 

49 
Радник на одржавању 

водоводне мреже-бравар 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 5 
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50 
Помоћни радник у 

водоводу 
Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 1 

51 

Руководилац службе 

електротехничког 

одржавања оперативног 

система водовода 1 

Рад на висини или у дубини 

претходни 1 

периодични 1 

52 

Стручни сарадник за 

аналитичко-оперативне 

послове 2 

Рад на висини или у дубини 
претходни 1 

периодични 1 

53 
Пословођа оперативног 

система ЕТООВ 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напон 

претходни 1 

периодични 2 

54 
Груповођа оперативног 

система ЕТООВ 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напона, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 3 

55 
Електротехничар погона 

оперативног система 1 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напона, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 7 

56 

Електротехничар ниског 

напона оперативног 

состема 1 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напона, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 2 

57 
Електротехничар погона 

оперативног система 2 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напона, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 2 

58 

Шеф одсека 

електронског одржавања 

оперативног система 

водовода 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напона, рад ноћу 

претходни 1 

периодични 1 

59 
Пословођа оперативног 

система (електроничари) 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напона 

претходни 1 

периодични 2 

60 
Електротехничар-

електроничар 1 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напона 

претходни 1 

периодични 3 

61 
Електротехничар-

електроничар 2 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира напона 

претходни 1 

периодични 3 
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62 
Пословођа оперативног 

система ХОКМ 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама 

претходни 1 

периодични 3 

63 
Груповођа оперативног 

система ХОКМ 

Рад на висини или у дубини, 

биолошке штетности, рад са 

гадним и заразним 

материјама 

претходни 1 

периодични 3 

64 

Возач специјалног 

возила носивости преко 

7 тона 1  

ХОКМ 

Други фактори који могу да 

се појаве као механички 

извор опасности, учешће у 

јавном саобраћају, рад са 

гадним и заразним 

материјама 

претходни 1 

периодични 2 

65 

Руковалац радних 

машина-багериста 

ХОКМ 

Унутрашњи транспорт и 

кретање машина или возила, 

као и померање одређене 

опреме за рад, вожња 

аутомобила у јавном 

саобраћају 

претходни 1 

периодични 3 

66 

Возач теретног возила 

носивости преко 7 тона-

ХОКМ 

Вожња аутомобила у јавном 

саобраћају 

претходни 1 

периодични 2 

67 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

тесар ХОКМ 

Рад на висини или у дубини, 

биолошке штетности  

претходни 1 

периодични 1 

68 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

бетонирац ХОКМ 

Рад на висини или у дубини, 

биолошке штетности  

претходни 1 

периодични 1 

69 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

водоинсталатер ХОКМ 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 1 

70 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

зидар ХОКМ 

Рад на висини или у дубини, 

биолошке штетности  

претходни 1 

периодични 1 
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71 

Помоћни радник у 

канализацији ХОКМ 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

 

претходни 1 

периодични 1 

72 
Пословођа оперативног 

система ФОКМ 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама 

претходни 1 

периодични 4 

73 

Возач специјалног 

возила носивости преко 

7 тона 1 

Други фактори који могу да 

се појаве као механички 

извор опасности, учешће у 

јавном саобраћају, рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима, 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

 

претходни 1 

периодични 17 

74 

Возач специјалног 

возила носивости преко 

7 тона 2 

Други фактори који могу да 

се појаве као механички 

извор опасности, учешће у 

јавном саобраћају, рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима, 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

 

претходни 1 

периодични 7 

75 

Помоћни радник у 

канализацији ФОКМ и 

МООК 

Рад на висини или у 

дубини, рад у скученом, 

ограниченом или опасном 

простору, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

 

претходни 5 

периодични 30 
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76 
Пословођа оперативног 

система МООК 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 1 

77 
Груповођа оперативног 

система МООК 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 2 

78 
Машиниста у 

канализацији МООК 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења), рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 5 

79 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

бравар 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења), рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 2 
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80 
Сервисер пумпи – 

магационер 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења), рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 1 

81 

Руководилац службе  

електротехничког 

одржавања 

ооперативног система 

канализације 1 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 1 

82 
Пословођа оперативног 

система ЕТООК 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 2 

83 
Електричар 

специјалиста 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 4 

84 

Руковалац постројења 

централног грејања -

специјалиста 

Коришћење опасних 

средстава за рад која могу 

произвести експлозије или 

пожар, рад у сменама, рад 

ноћу  

претходни 1 

периодични 1 
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85 

Груповођа 

електроодржавања 

оперативног система 

канализације ЕТООК 

 

Рад на висини или у дубини, 

опасност од директног 

додира са деловима 

електричне инсталације и 

опреме под напоном, 

биолошке штетности 

(инфекције, излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 3 

86 
Руковалац постројења 

централног грејања 1 

Коришћење опасних 

средстава за рад која могу 

произвести експлозије или 

пожар, рад у сменама, рад 

ноћу  

претходни 1 

периодични 2 

87 
Електротехничар 

канализационе мреже 2 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира са 

деловима електричне 

инсталације и опреме под 

напоном, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 3 

88 
КВ радник подршке 

 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира са 

деловима електричне 

инсталације и опреме под 

напоном, биолошке 

штетности (инфекције, 

претходни 1 
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излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

периодични 2 

89 
Руковалац постројења 

централног грејања 2 

Коришћење опасних 

средстава за рад која могу 

произвести експлозије или 

пожар, рад у сменама, рад 

ноћу  

претходни 1 

периодични 2 

90 
Помоћни радник у 

канализацији ЕТООК 

Рад на висини или у дубини, 

биолошке штетности 

(инфекције, излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења), рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 1 

91 
Виши оператер на 

пречистачу 

Биолошке штетности ( 

инфекције, излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 3 

92 Оператер на пречистачу 

Биолошке штетности ( 

инфекције, излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

периодични 12 
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93 
Пословођа оперативнос 

система МИС 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 1 

94 

Груповођа оперативног 

система мониторинга 

водоводне мреже 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 2 

95 

Груповођа оперативног 

система мониторинга 

канализационе мреже 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 1 

96 

Радник на одржавању 

водоводне и 

канализационе мреже 

МИС 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

периодични 1 

97 
Груповођа оперативног 

система (Тех. припрема) 

Конфликтне ситуације, рад 

са странкама 

претходни 1 

периодични 1 

98 Возач достављач 
Вожња аутомобила у јавном 

саобраћају 

претходни 1 

периодични 2 

99 
Главни магационер 

централног магацина 

Унутрашњи транспорт – 

вожња виљушкара, кретање 

машина или возила и 

померање опреме за рад 

претходни 1 

периодични 1 

100 

Виши референт 

магацинског пословања 

2 

Унутрашњи транспорт – 

вожња виљушкара, кретање 

машина или возила и 

померање опреме за рад 

претходни 1 

периодични 1 
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101 
Магационер централног 

магацина 

Унутрашњи транспорт – 

вожња виљушкара, кретање 

машина или возила и 

померање опреме за рад 

претходни 1 

периодични 4 

102 
Груповођа централног 

магацина 

Унутрашњи транспорт – 

вожња виљушкара, кретање 

машина или возила и 

померање опреме за рад 

претходни 1 

периодични 2 

103 
Груповођа одржавања 

зелених површина 

Напори или телесна 

напрезања 

претходни 1 

периодични 1 

104 
КВ радник за одржавање 

зелених површина 

Напори или телесна 

напрезања 

претходни 1 

периодични 1 

105 
Возач достављач 

(кружни возач) 

Вожња аутомобила у јавном 

саобраћају 

претходни 1 

периодични 2 

106 

Радник на одржавању 

радних машина, возила 

и опреме   

Кретање машина или возила 

и померање опреме за рад, 

хемијске штетности, 

прашина, димови (удисање, 

гушење, уношење у 

организам, продор у тело 

кроз кожу, опекотине, 

тровање и сл – удисање 

угљен-моноксид (CO), 

угљен – диоксид (CO2), 

угљоводоници, оксиди 

азота (NOx)). 

претходни 1 

периодични 7 

107 Столар 

Опасност од ротирајућих и 

покретних делова, опасност 

од слободног кретања 

делова и материјала 

претходни 1 

периодични 1 

108 Преглед вида Рад са опремом са екраном 

претходни 1 

периодични 1 
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НАПОМЕНА: 

 

- Организовани лекарски прегледи се обављају у роковима утврђеним од стране Наручиоца, 

а остали у року не дужем од 3 календарска дана. 

- Стручна установа за обављање здравствених прегледа радника је дужна да Извештај о 

извршеном претходном/периодичном лекарском прегледу запосленог достави служби  „ЗНР 

и ЗОП“ најкасније у року од 15 дана од извршеног претходног, односно периодичног 

лекарског прегледа. 

- Претходни и периодични лекарски прегледи за запослене на радним местима са повећаним 

ризиком предвиђени у Техничкој спецификацији обављају се у складу са Правилником о 

претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са 

повећаним ризиком (сл. гласник РС  бр. 120/2007, 93/2008 и 53/2017) а у складу са 

препознатим ризицима дефинисаним Актом о процени ризика на радном месту и у радној 

околини. 

- Прегледи вида у Техничкој спецификацији обављају се у складу са Правилником о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном ("Сл. 

гласник РС", бр. 106/2009, 93/2013 и 86/2019) а у складу са препознатим ризицима 

дефинисаним Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини 
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2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

       

Привредни субјект _________________________________________________________са 

седиштем: ________________________адреса: _______________________________________ 

матични број: ________________ПИБ: __________________врста правног лица (микро, мало, 

средње, велико), предузетник или физичко лице________________________________,број 

телефона:________________________е-mail:_________________________________________ 

пословна банка:      бр.рачуна: ____________________________ 

лице за контакт:__________________________________ 

Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:      _______ 

(уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 

Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави 

овлашћење за  заступање, односно потписивање уговора).  

     

даје понуду у поступку набавке: Услуга медицине рада, бр. 73/22-П, како следи: 

 

Понуда се подноси:  

(означити одговор) 

Самостално 

Заједничка понуда 

 

Понуда укључује подизвођаче: 

(означити одговор) 

Да 

Не 

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

пун назив фирме:________________________________ 

седиште________________________________________ 

матични број____________________________________ 

ПИБ___________________________________________ 

особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________                                                           

                                                     (име, презиме) 
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1. Укупна понуђена цена (на бази оквирних количина) износи: ___________________ 

динара без пдв-а 

2. Укупна понуђена цена (на бази оквирних количина) износи: ___________________ 

динара са пдв-ом. 

3. Начин плаћања:налогом за пренос. 

4. Рок плаћања: плаћање се врши  у року од најдуже 45 дана, рачунајући сваки пут од дана 

пријема исправно сачињене Е-Фактуре испостављене по извршеној примопредаји услуга и 

потписивању појединачног Записника о пруженој услузи/радног налога  којим се верификује 

да је појединачна услуга извршена. 

5. Рок пружања појединачне услуге износи: _________ календарски/их дан/а рачунајући 

сваки пут од дана пријема писаног захтева упућеног од стране Наручиоца (минимално 1 

календарски да, а максимално 5 календарских дана), укључујући и упућивање истог путем 

електронске поште. 

6. Рок за достављање извештаја о извршеном прегледу:______дана рачунајући сваки пут 

од дана извршеног прегледа. (не може бити дужи од 15 дана). 

7. Место пружања услуге____________________________________(навести место пружања 

услуге). 

8. Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30дана).  

9. Упознати смо са садржином и прихватамо модела уговора   

(означити одговор)  

Да 

Не 

 

10. Изјава о интегритету: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 

да понуду у овом поступку набавке подносимо независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података у понуди. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________________ 
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3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

         

Ред. 

Бр. 

Радна места која 

подлежу прегледу 

Посебни захтеви радног 

места 

Врста 

лекарског 

прегледа 

Окви

рна 

коли

чина 

Јединичн

а цена 

(без пдв-

а) 

Укупна 

цена (без 

пдв-а) 

1 
Возач-специјалиста 

(возач директора) 

Вожња аутомобила у 

јавном саобраћају 

претходни 1   

периодични 1   

2 
Помоћник у 

лабораторији 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, 

биолошке штетности  

претходни 4   

периодични 4   

3 

Руководилац одељења 

микробиологије и 

биологије воде 

Биолошке штетности 
претходни 1 

  

периодични 1 
  

4 

Самостални стручни 

сарадник за 

микробиологију 

Биолошке штетности 
претходни 1   

периодични 4   

5 
Самостални стручни 

сарадник за биологију 
Биолошке штетности 

претходни 1   

периодични 3   

6 

Самостални стручни 

сарадник за 

микробиологију и 

биологију отпадне воде 

Биолошке штетности 

претходни 1 
  

периодични 1 
  

7 
Стручни сарадник за 

микробиологију 1  
Биолошке штетности 

претходни 1   

периодични 1   

8 
Стручни сарадник за 

биологију 1 
Биолошке штетности 

претходни 1   

периодични 1   

9 
Техничар у 

лабораторији 
Биолошке штетности 

претходни 1   

периодични 4   

10 
Техничар припреме  у 

лабораторији 
Биолошке штетности 

претходни 1   

периодични 1   

11 
Руководилац одељења 

хемије воде за пиће 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, 

биолошке штетности  

претходни 1   

периодични 1   

12 
Самостални стручни 

сарадник за хемију 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, 

биолошке штетности  

претходни 1   

периодични 8   

13 
Хемијски техничар у 

лабораторији 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, 

биолошке штетности  

претходни 1   

периодични 11   

14 

Руководилац одељења 

за послове узорковања 

1 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке  

претходни 1   

периодични 1   
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15 

Самостални стручни 

сарадник за послове 

узорковања 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке  

претходни 1   

периодични 2   

16 Узоркивач 
Рад на висини или у 

дубини, биолошке  

претходни 1   

периодични 4   

17 

Руководилац одељења 

хемије отпадних вода 

мониторинга квалитета 

вода 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, 

биолошке штетности  

претходни 1 
  

периодични 1 
  

18 
Стручни сарадник за 

хемију 1 

Хемијске штетности, 

прашина, димови, 

биолошке штетности  

претходни 1   

периодични 1   

19 

Помоћни радник у 

лабораторији – перач 

водомера 

Хемијске штетности, 

прашина, димови  

претходни 1   

периодични 1   

20 

Руководилац службе 

производње и 

дистрибуције воде 1 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

21 

Координатор службе 

Производња и 

дистрибуција воде 2 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

22 
Производни инжењер 

за дистрибуцију  

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 2   

23 
Самостални инжињер 

за изворишта 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

24 
Самостални инжењер за 

дистрибуцију 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 2   

25 
Самостални инжењер за 

мерења на систему 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

26 
Инжињер сарадник за 

изворишта 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

27 
Инжењер сарадник за 

дистрибуцију 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 2   

28 

Диспечер у служби 

производње и 

дистрибуције воде 

Рад на висини или у 

дубини, рад у сменама, 

рад ноћу  

претходни 1   

периодични 10   

29 

Пословођа оперативног 

система за 

дистрибуцију воде 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   
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30 

Пословођа оперативног 

система за изворишта 

воде 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

31 
Пословођа оперативног 

система за прераду воде 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

32 

Помоћник диспечера у 

служби производње и 

дистрибуције воде 

Рад на висини или у 

дубини, рад у сменама, 

рад ноћу  

претходни 1   

периодични 8   

33 
Радник на одржавању 

филтерске опреме 

Рад на висини или у 

дубини, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1   

периодични 1   

34 
Руковаоц филтерског 

постројења 

Рад на висини или у 

дубини, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1   

периодични 2   

35 
Машиниста релејних 

пумпних станица 

Рад на висини или у 

дубини, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1   

периодични 18   

36 Помоћни радник ПДВ 

Рад на висини или у 

дубини, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1   

периодични 1   

37 
Пословођа оперативног 

система ОВМ 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 8   

38 

Пословођа 

механизације 

оперативног система 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1 
  

периодични 1 
  

39 

Груповођа оперативног 

система-

водоинсталатер 

Рад на висини или у 

дубини, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1   

периодични 18   

40 
Руковалац радних 

машина-багериста 

Унутрашњи транспорт и 

кретање машина или 

возила, као и померање 

одређене опреме за рад, 

вожња аутомобила у 

јавном саобраћају 

претходни 1 
  

периодични 6 

  

41 

Возач теретног возила 

носивости преко  7 Т  

(ОВМ) 

Вожња аутомобила у 

јавном саобраћају 

претходни 1   

периодични 7   

42 

Возач специјалног 

возила са дизалицом 

носивости преко 7 Т 

Вожња аутомобила у 

јавном саобраћају 

претходни 1   

периодични 1   

43 

Радник на одржавању 

водоводне мреже-

водоинсталатер 

Рад на висини или у 

дубини, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1   

периодични 16   
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44 

Радник на одржавању 

водоводне мреже-

грађевински радник 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

45 
Помоћни радник у 

водоводу 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 8   

46 

Пословођа машинског 

одржавања оперативног 

система водовода 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1 
  

периодични 4 
  

47 

Груповођа машинског 

одржавања оперативног 

система водовода 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1 
  

периодични 5 
  

48 

Радник на одржавању 

водоводне мреже-

заваривач 

Коришћење опасних 

средстава за рад која 

могу произвести 

експлозије или пожар, 

рад на висини или у 

дубини, хемијске 

штетности прашина, 

димови, опекотине, 

тровање  

претходни 1 

  

периодични 1 

  

49 

Радник на одржавању 

водоводне мреже-

бравар 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1 
  

периодични 5 
  

50 
Помоћни радник у 

водоводу 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1   

периодични 1   

51 

Руководилац службе 

електротехничког 

одржавања оперативног 

система водовода 1 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1 
  

периодични 1 
  

52 

Стручни сарадник за 

аналитичко-оперативне 

послове 2 

Рад на висини или у 

дубини 

претходни 1 
  

периодични 1 
  

53 
Пословођа оперативног 

система ЕТООВ 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напон 

претходни 1 
  

периодични 2 
  

54 
Груповођа оперативног 

система ЕТООВ 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напона, 

рад ноћу 

претходни 1 
  

периодични 3 
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55 

Електротехничар 

погона оперативног 

система 1 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напона, 

рад ноћу 

претходни 1 
  

периодични 7 
  

56 

Електротехничар 

ниског напона 

оперативног состема 1 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напона, 

рад ноћу 

претходни 1 
  

периодични 2 
  

57 

Електротехничар 

погона оперативног 

система 2 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напона, 

рад ноћу 

претходни 1 
  

периодични 2 
  

58 

Шеф одсека 

електронског 

одржавања оперативног 

система водовода 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напона, 

рад ноћу 

претходни 1 
  

периодични 1 
  

59 

Пословођа оперативног 

система 

(електроничари) 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напона 

претходни 1 
  

периодични 2 
  

60 
Електротехничар-

електроничар 1 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напона 

претходни 1 
  

периодични 3 
  

61 
Електротехничар-

електроничар 2 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира напона 

претходни 1 
  

периодични 3 
  

62 
Пословођа оперативног 

система ХОКМ 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама 

претходни 1 
  

периодични 3 
  

63 
Груповођа оперативног 

система ХОКМ 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности, рад са гадним 

и заразним материјама 

претходни 1 
  

периодични 3 
  

64 

Возач специјалног 

возила носивости преко 

7 тона 1  

ХОКМ 

Други фактори који могу 

да се појаве као 

механички извор 

опасности, учешће у 

јавном саобраћају, рад са 

гадним и заразним 

материјама 

претходни 1 

  

периодични 2 
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65 

Руковалац радних 

машина-багериста 

ХОКМ 

Унутрашњи транспорт и 

кретање машина или 

возила, као и померање 

одређене опреме за рад, 

вожња аутомобила у 

јавном саобраћају 

претходни 1 

  

периодични 3 

  

66 

Возач теретног возила 

носивости преко 7 

тона-ХОКМ 

Вожња аутомобила у 

јавном саобраћају 

претходни 1   

периодични 2 
  

67 

 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

тесар ХОКМ 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности  

претходни 1 
  

периодични 1 
  

68 

 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

бетонирац ХОКМ 

 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности  

претходни 1 
  

периодични 1 

  

69 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

водоинсталатер ХОКМ 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности, рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

 

претходни 1 
  

периодични 1 

  

70 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

зидар ХОКМ 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности  

 

претходни 1 
  

периодични 1 

  

71 

Помоћни радник у 

канализацији ХОКМ 

 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности, рад са гадним 

и заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

 

претходни 1 

  

периодични 1 
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72 
Пословођа оперативног 

система ФОКМ 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама 

претходни 1 
  

периодични 4 
  

73 

Возач специјалног 

возила носивости преко 

7 тона 1 

Други фактори који могу 

да се појаве као 

механички извор 

опасности, учешће у 

јавном саобраћају, рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима, 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 17 

  

74 

Возач специјалног 

возила носивости преко 

7 тона 2 

Други фактори који могу 

да се појаве као 

механички извор 

опасности, учешће у 

јавном саобраћају, рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима, 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1   

периодични 7 

  

75 

Помоћни радник у 

канализацији ФОКМ и 

МООК 

Рад на висини или у 

дубини, рад у скученом, 

ограниченом или 

опасном простору, рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 5 

  

периодични 30 

  

76 
Пословођа оперативног 

система МООК 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 1 
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77 
Груповођа оперативног 

система МООК 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

 

претходни 1 

  

периодични 2 

  

78 
Машиниста у 

канализацији МООК 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења), рад у 

сменама, рад ноћу 

 

претходни 1 

  

периодични 5 

  

79 

Радник на одржавању 

канализационе мреже-

бравар 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења), рад у 

сменама, рад ноћу 

 

претходни 1 

  

периодични 2 
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80 
Сервисер пумпи – 

магационер 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења), рад у 

сменама, рад ноћу 

претходни 1 

  

периодични 1 

  

81 

Руководилац службе  

електротехничког 

одржавања 

ооперативног система 

канализације 1 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 1 

  

82 
Пословођа оперативног 

система ЕТООК 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 2 

  

83 
Електричар 

специјалиста 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 4 

  

84 

Руковалац постројења 

централног грејања -

специјалиста 

Коришћење опасних 

средстава за рад која могу 

произвести експлозије 

или пожар, рад у сменама, 

рад ноћу  

претходни 1 

  

периодични 1 
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85 

Груповођа 

електроодржавања 

оперативног система 

канализације ЕТООК 

 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира са 

деловима електричне 

инсталације и опреме под 

напоном, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

  

периодични 3 

  

86 
Руковалац постројења 

централног грејања 1 

Коришћење опасних 

средстава за рад која могу 

произвести експлозије 

или пожар, рад у сменама, 

рад ноћу  

претходни 1 
  

периодични 2 
  

87 
Електротехничар 

канализационе мреже 2 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира са 

деловима електричне 

инсталације и опреме под 

напоном, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

  

периодични 3 

  

88 
КВ радник подршке 

 

Рад на висини или у 

дубини, опасност од 

директног додира са 

деловима електричне 

инсталације и опреме под 

напоном, биолошке 

штетности (инфекције, 

претходни 1 
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излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

периодични 2 

  

89 
Руковалац постројења 

централног грејања 2 

 

Коришћење опасних 

средстава за рад која 

могу произвести 

експлозије или пожар, 

рад у сменама, рад ноћу

  

претходни 1 
  

периодични 2 

  

90 
Помоћни радник у 

канализацији ЕТООК 

 

Рад на висини или у 

дубини, биолошке 

штетности (инфекције, 

излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења), рад у сменама, 

рад ноћу 

 

претходни 1 

  

периодични 1 

  

91 
Виши оператер на 

пречистачу 

Биолошке штетности ( 

инфекције, излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

  

периодични 3 
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92 Оператер на пречистачу 

Биолошке штетности ( 

инфекције, излагање 

микроорганизмима, 

алергентима), рад са 

гадним и заразним 

материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења, рад у сменама, 

рад ноћу 

претходни 1 

  

периодични 12 

  

93 
Пословођа оперативнос 

система МИС 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 1 

  

94 

Груповођа оперативног 

система мониторинга 

водоводне мреже 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 2 

  

95 

Груповођа оперативног 

система мониторинга 

канализационе мреже 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 1 

  

96 

Радник на одржавању 

водоводне и 

канализационе мреже 

МИС 

Рад на висини или у 

дубини, рад са гадним и 

заразним материјама, у 

нехигијенским условима , 

присуству влаге, 

непријатних мириса и 

испарења 

претходни 1 

  

периодични 1 

  

97 

Груповођа оперативног 

система (Тех. 

припрема) 

Конфликтне ситуације, 

рад са странкама 

претходни 1   

периодични 1   

98 Возач достављач 
Вожња аутомобила у 

јавном саобраћају 

претходни 1   

периодични 2   
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99 
Главни магационер 

централног магацина 

Унутрашњи транспорт – 

вожња виљушкара, 

кретање машина или 

возила и померање 

опреме за рад 

 

претходни 

 
1 

  

периодични 1 

  

100 

Виши референт 

магацинског пословања 

2 

Унутрашњи транспорт – 

вожња виљушкара, 

кретање машина или 

возила и померање 

опреме за рад 

 

претходни 1 

  

периодични 1 
  

101 
Магационер централног 

магацина 

Унутрашњи транспорт – 

вожња виљушкара, 

кретање машина или 

возила и померање 

опреме за рад 

 

претходни 1 

  

периодични 4 
  

102 
Груповођа централног 

магацина 

Унутрашњи транспорт – 

вожња виљушкара, 

кретање машина или 

возила и померање 

опреме за рад 

 

претходни 1 

  

периодични 2 
  

103 
Груповођа одржавања 

зелених површина 

Напори или телесна 

напрезања 

претходни 1   

периодични 1   

104 

КВ радник за 

одржавање зелених 

површина 

Напори или телесна 

напрезања 

претходни 1   

периодични 1   

105 
Возач достављач 

(кружни возач) 

Вожња аутомобила у 

јавном саобраћају 

претходни 1   

периодични 2   

106 

Радник на одржавању 

радних машина, возила 

и опреме   

Кретање машина или 

возила и померање 

опреме за рад, хемијске 

штетности, прашина, 

димови (удисање, 

гушење, уношење у 

организам, продор у тело 

кроз кожу, опекотине, 

тровање и сл – удисање 

угљен-моноксид (CO), 

угљен – диоксид (CO2), 

угљоводоници, оксиди 

азота (NOx)). 

претходни 1 

  

периодични 7 
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107 Столар 

Опасност од ротирајућих 

и покретних делова, 

опасност од слободног 

кретања делова и 

материјала 

претходни 1 
  

периодични 1 
  

108 Преглед вида 
Рад са опремом са 

екраном 

претходни 1   

периодични 1   

 

 

 

  Укупна  понуђена цена (на бази оквирних количина) у динарима без 

ПДВ-а 
 

  Укупан износ ПДВ-а  

  Укупна понуђена цена (на бази оквирних количина) у динарима са 

ПДВ-ом 
 

 

 

 

Напомена: Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати 

у реализацији набавке.  Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. Понуде у 

којима нису обухваћене све ставке биће одбијене     

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________________ 
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4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

Привредни субјект мора испуњавати критеријуме за избор привредног субјекта, односно 

мора доказати  да располаже неопходним стручним капацитетом и то: 

 

Обављање професионалне делатности 

 

Овлашћење, дозвола, чланство 

 

Додатни опис критеријума: 

 

Привредни субјект мора поседовати Решење Министарства здравља РС за обављање 

здравствене делатности из области: медицине рада, интерне медицине, офталмологије, 

неуропсихијатрије, психологије, медицинске биохемије и токсикологије, а у складу са чланом 

41. Закона о безбедности и здравља на раду. 

 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

 

Овај критеријуме се доказује достављањем важећeг Решења Министарства здравља РС за 

обављање здравствене делатности из области: медицине рада, интерне медицине, 

офталмологије, неуропсихијатрије, психологије, медицинске биохемије и токсикологије, а у 

складу са чланом 41. Закона о безбедности и здравља на раду. 

 

Технички и стручни капацитет 

 

Списак извршених услуга 

 

Додатни опис критеријума:  

 

Привредни субјект је у периоду од последње две године пре истека рока подношење понуда 

извршио најмање 800 претходних и периодичних прегледа 

 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

 

Овај критеријум доказује се достављањем потврда издатих од стране претходних 

наручилаца/крајњих корисника услуга и фактура/рачуна за извршене услуге из којих је јасно 

видљив број обављених претходних и периодичних прегледа. 

 

Образовне и стручне квалификације 

 

Додатни опис критеријума:  

 

Привредни субјект мора имати запослена/радно ангажована следећа лица: 

 

• најмање 1 специјалиста токсиколошке хемије са најмање 5 године радног искуства у 

раду са биолошким материјалом 

• најмање 3 радно ангажована специјалисте медицине рада 
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• најмање 1 специјалиста интерне медицине или кардиолог – интерниста  

• најмање 1 специјалиста офталмолог 

• најмање 1 специјалиста психијатар 

• најмање 1 специјалиста радиолог 

• најмање 1 дипломирани психолог  

• најмање 5 медицинских сестара и техничара 

 

Овај критеријум доказује се достављањем: 

 

• за сва запослена лица код привредног субјекта - одговарајући обрасци М или М-3А 

којима се потврђује пријаве, промена или одјава на обавезно социјално осигурање 

• за сва радно ангажована лица код привредног субјекта – важећи уговори о радном 

ангажовању лица код привредног субјекта по основу другог уговора у складу са 

Законом о раду (у уговору мора бити јасно назначено на којим пословима је 

ангажовано лице) 

• за специјалисту токсиколошке хемије и дипл. психолога - диплома о стеченој стручној 

спреми 

• за докторе специјалисте – лиценца коју издаје Лекарска комора Србије  

• медицинско особље – лиценце  које издају одговарајуће струковне коморе. 

• за специјалисту токсиколошке хемије – радна биографија у којој треба навести 

податке о радном искуству у раду са биолошким материјалом (установа, период, радно 

место) 

 

Техничка средства и мере за обезбеђивање квалитета 

 

Додатни опис критеријума:  

 

Привредни субјект мора да располаже са следећим апаратима и опремом:  

• РТГ апарат  

• Комплет за антропометрију (вага, висинометар,...) 

• Комплет за утврђивање физичке снаге 

• ЕКГ 12 одвода 

• Комплет за испитивање функције чула видa 

• Аудиометријску кабину за испитивање чула слуха, аудиометар као и другу опрему 

предвиђену Правилником 

• Мерач крвног притиска 

• Стетоскоп 

• Спирометар 

• Реакциометар 

• Гасни хроматограф са масеним детектером са одговарајућим библиотекама масених 

спектара 

• Биохемијски анализатор 

• Хематолошки анализатор 
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Овај критеријум доказује се достављањем. : 

 

- пописна листа основних средствава са стањем на дан 31.12.2021. године са 

обележавањем маркером тражене опреме или рачун о куповини захтеваног средства 

после 31.12.2021. године уколико је средство купљено после 31.12.2021. године 

- важећи уговор о лизингу или уговор о закупу за опрему која нису у власништву 

привредног субјекта 

- за опрему у закупу потребно је поред уговора о закупу достави од закуподавца 

пописну листу са стањем на дан 31.12.2021. године са обележавањем маркером 

тражене опреме и рачун о куповини захтеваног средства после 31.12.2021. године 

уколико је средство купљено после 31.12.2021. године 

 

Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином 

 

Стандарди осигурања квалитета 

 

Додатни опис критеријума:  

 

Привредни субјект мора имати уведен стандард (SRPS) ISO 9001 и (SRPS) ISO 45001, за 

здравствену заштиту и оцену радне способности, управљање ризицима радне средине, 

хематолошка и биохемијска испитивања у биолошком материјалу, токсиколошка 

испитивања 

 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

 

Овај критеријум се доказује достављањем важећих сертификата за стандарде (SRPS) ISO 

9001 и (SRPS) ISO 45001, за здравствену заштиту и оцену радне способности, управљање 

ризицима радне средине, хематолошка и биохемијска испитивања у биолошком материјалу, 

токсиколошка испитивања 

 

Стандарди управљања животном средином 

 

Привредни субјект мора имати уведен стандард (SRPS) ISO 14001, за здравствену заштиту и 

оцену радне способности, управљање ризицима радне средине, хематолошка и биохемијска 

испитивања у биолошком материјалу, токсиколошка испитивања 

 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

 

Овај критеријум се доказује достављањем важећих сертификата за стандард (SRPS) ISO 

14001 за здравствену заштиту и оцену радне способности, управљање ризицима радне 

средине, хематолошка и биохемијска испитивања у биолошком материјалу, токсиколошка 

испитивања. 
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5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 19.07.2022. године до 10:30 

часова.  

 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом. 

 

Неблаговремену понуду поднету поштом Наручилац ће је по окончању поступка отварања 

понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене истог дана са почетком у 10:45 

часова. 

 

О поступку отварања понуда сачињава се Записник. Записник о отварању понуда се може 

доставити, у року од најдуже 10 дана од дана отварања понуда, привредним субјектима на 

њихов захтев упућен електронском поштом, писаним путем (укључујући и електронску 

пошту). 

 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума  “економски најповољнија 

понуда”, коју ће одредити на основу критеријума „Трошка“ и „Квалитета“. 

 

Оцењивање и рангирање се заснива на спедећим елементима критеријума: 

 

поз. КРИТЕРИЈУМ 
МАКСИМАЛАН 

БРОЈ ПОНДЕРА 

 ТРОШАК  

1. Трошак набавке - цена 60 

2. Трошак употребе 30 

 Квалитет  

3. Рок пружања услуге 10 

 УКУПНО 100 

 

 ТРОШАК НАБАВКЕ – ЦЕНА  

 

На основу овог елемента критеријума понуђач може остварити максимално 60 пондера. 

Трошак набавке - цена је онај коју понуђач наведе у Обрасцу понуде. 

Понуђачу који понуди најнижи трошак набавке - цену, доделиће се максималан број пондера 

(60).  

Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули: 

 

Најнижа понуђена цена из понуда x 60 

Понуђена цена из понуде која се бодује 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

• ТРОШАК УПОТРЕБЕ 

  

На основу овог елемента критеријума понуђач може остварити максимално 30 пондера. 

Трошак употребе обухвата оперативне трошкове које Наручилац има по основу одсуства и 

путовања запосленог ван места седишта Наручиоца (трошкови дневница, трошкови 

неангажовања на пословима због временског одсуства из разлога времена трајања транспорта 

и сл.). 

 

Место седишта Наручиоца је Нови Сад. 

 

Сматра се да понуђач који пружа услуге у месту седишта Наручиоца не оптерећује Наручиоца 

додатним оперативним трошковима приликом пружања услуга. Овај понуђач ће бити оцењен 

са 30 пондера по основу овог елемента критеријума. 

 

Понуђач који пружа услуге ван места седишта Наручиоца ствара Наручиоцу додатне 

оперативне трошкове приликом пружања услуга. Овај понуђач ће бити оцењен са 0 пондера 

на основу овог елемента критеријума. 

 

Податак о тачном месту и адреси пружања услуга понуђач наводи у Изјави коју доставља у 

понуди, у слободној форми. 

 

3. РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 

На основу овог елемента критеријума понуђач може остварити максимално 10 пондера. Рок 

пружања услуге је онај коју понуђач наведе у Обрасцу понуде. 

Минимално прихватљив рок је 1 календарски дан, а максимално прихватљив рок је 5 

календарских дана рачунајући сваки пут од пријема писаног позива од стране Наручиоца, 

укључујући и упућивање истог путем  електронске поште. 

Понуђачу који понуди најкраћи рок доделиће се максималан број пондера (10).  

Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули: 

 

најкраћи понуђени рок из понуде x 10 

понуђени рок из понуде која се бодује 

 

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА  

 

Укупан број пондера понуде која се разматра израчунава се као збир броја пондера 

остварених по елементима критеријума 1...3.  

 

Број пондера по елементима критеријума 1...3 заокружује се на 2 децимале. 

 

Уколико две или више понуда имају на крају пондерисања исти укупан број пондера на две 

децимале, а при томе су најповољније (са највећим укупним бројем пондера), уговор ће бити 

додељен понуђачу чија понуда има већи број пондера за елемент критеријума  - Понуђена 

цена услуге дата на бази оквирних количина. 
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                                                   7. РОК И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Рок за пружање поједниначне услуге не може бити краћи од 1 календарског дана , нити дужи 

од 5 календарских дана, рачунајући сваки пут од дана пријема писаног позива упућеног од 

стране Наручиоца, укључујући и позив упућен електронском поштом. 

Организовани лекарски прегледи се обављају у роковима утврђеним од стране Наручиоца, а 

остали, у року не дужем од 3 календарска дана. 

 

Понуђач је обавезан да служби „ЗНР и ЗОП“ достави извештај о извршеним лекарским 

прегледима најкасније у року од 15 дана од дана извршеног прегледа. 

 

Услуге ће се пружати  периодично у току једне календарске године. 

 

8. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац ће уговорену цену пружених услуга исплатити Понуђачу на текући рачун, у року 

од најдуже 45 дана, рачунајући сваки пут од дана пријема исправно сачињене Е-Фактуре 

испостављене по извршеној примопредаји услуга и потписивању појединачног Записника о 

пруженој услузи/радног налога  којим се верификује да је појединачна услуга извршена. 

 

Плаћање Даваоцу услуга ће се вршити у динарима, налогом за пренос. 

 

Фактура треба у свему да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату 

вредност. 

 

Фактура се издаје електронским путем Система електронских фактура, у складу са Законом 

о електронском фактурисању и пратећим подзаконским актима. 

 

9.УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

Понуда се сачињава у писаном облику, у складу са обрасцима датим у овом Позиву, уз 

достављање и  друге документације уколико је она захтевана. Уколико се понуда доставља 

електронским путем, иста се у целини скенира и доставља Наручиоцу у pdf формату. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуда се може поднети непосредно, путем поште или електронским путем на адресу 

електронске поште наведену у овом позиву. 

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном 

језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.   
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ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 

 

У Обрасцу понуде исказати укупну понуђену цену (на бази оквирних количина) у динарима 

без пдв-а и са пдв-ом. 

 

У Обрасцу структуре цене понуђач треба да наведе јединичну цену без пдв-а, укупну цену за 

сваку ставку у динарима без пдв-а, укупну понуђену цену (на бази оквирних количина) у 

динарима без пдв-а и са пдв-ом и износ пдв-а. 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да покрива све трошкове 

које понуђач има у реализацији набавке.  

 

Ако је место извршења услуге ван града Новог Сада у јединичним ценама морају бити 

укључени и трошкови превоза радника Наручиоца, од седишта Наручиоца до места прегледа 

и назад. 

 

Понуђенe јединичне цене су фиксне за сво време трајања уговора. 

 

Понуђач је дужан да понуди све ставке техничке спецификације. Понуде у којима нису 

обухваћене све ставке биће одбијене. 

 

Како обим услуга није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Конкурсном 

документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације оквирне и служе 

само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина реализовати по јединичним 

ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а 

највише до укупне уговорене вредности. Наручилац је у Моделу уговора  унапред дефинисао 

да се  уговор закључује на процењену вредност предметне јавне набавке односно на износ од  

2.000.000,00 динара без пдв-а. 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина 

по јединичним ценама, који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда приликом оцене 

елемента критеријума „понуђена цена“. 

Јединичне цене по којима ће услуге, у мери стварних потреба Наручиоца, бити пружене, јесу 

цене по којима ће се вршити фактурисање пружених услуга али највише до укупне уговорене 

вредности коју чини процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном случају максимална 

вредност која може бити исплаћена за пружене услуге које су предмет јавне набавке 

представља управо износ процењене вредности предметне јавне набавке, односно 

2.000.000,00 динара без пдв-а. 

 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази наведених оквирних количина 

већа од износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда ће бити оцењена као 

неприхватљива. 
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави једну бланко 

(сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора 

без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже од  периода 

важења Уговора. Меницa се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних 

обавеза изабраног понуђача, након чега се, на писмени захтев, враћа истом. Истовремено, 

предајом менице изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда оверену копију картона 

са депонованим потписима овлашћеног лица (овера од стране пословне банке не старија од 

30 дана од дана предаје менице), као и овлашћења за Наручиоца да се меница може попунити 

у складу са Уговором, као и потврду да је меница регистрована у Регистру меница и 

овлашћења. 

 

Меница мора бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 

56/11; 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20 ) Народне Банке Србије. 

 

Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, али 

не и на подизвођача. 

 

САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕ: 

 

1. Попуњен и потписан Образац понуде 

2. Попуњен и потписан Образац структуре понуђене цене 

3. Докази о испуњености критеријума за избор привредног субјекта 

4. Потврда референце 

 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима («Сл. гласник 

РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или 

погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити 

као неосноване.  

 

10. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА  

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (E-MAIL) 

 

Привредни субјекат понуду може поднети непосредно, путем поште на адресу: ЈКП „Водовод 

и канализација“ Нови Сад, Масарикова 17, 21000 Нови Сад са назнаком понуда за набавку 

услуга - „Услуга медицине рада“ бр. 73/22-С са ознаком на коверти - „НЕ ОТВАРАТИ". На 

полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђачa. 

Или електронским путем на адресу: milica.banjac@vikns.rs.               

                               

mailto:milica.banjac@vikns.rs
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11.МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Закључен између:    

 

1. ЈКП,,Водовод и канализација” Нови Сад, Масарикова бр.17., текући 

рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад ПИБ:100237118, 

матични број: 08041083, а кога заступа Директор Гвозден Перковић као 

Наручилац (у даљем тексту: Прималац услуге ). 

 

2. ____________________________________________________                                           

______________________________________________________ 

______________________________________________________као 

Понуђач (у даљем тексту: Давалац услуге) 

Члан 1.- 

 

Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна о пружању услуга 

медицине рада за потребе ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови Сад  у свему према  Позиву 

за достављање  понуда 73/22-П и прихваћеној Понуди понуђача ( дел.бр. 5.2.-_______ год.) 

која  чини саставни део овог уговора  ( у даљем тексту: Понуда). 

Поступак набавке је окончан правоснажном Одлуком о додели уговора 

(дел.бр.___________/__).   

 

Продавац наступа са подизвођачем/групом понуђача _________________________ из 

__________ ул. __________________ који ће делимично извршити овај уговор и то у делу: 

____________________________________________________________ што чини 

_________% од укупне уговорене вредности. 

 

Члан 2.- 
 

Предмет уговора је пружање услуга медицине рада на годишњем нивоу (у даљем тексту 
:услуга) према техничкој спецификацији Примаоца услуге и прихваћеној понуди Даваоца 
услуге које чине саставни део овог уговора. Превентивна здравствена заштита обухвата 
претходне и периодичне прегледе,  а  по  потреби, уколико лекар специјалиста процени да 
постоји потреба за истим и офтамолошке прегледе и  додатне специјалистичке лекарске 
прегледе по јединичним ценама из усвојеног Обрасца Структуре понуђене цене Даваоца 
услуге који чини саставни део овог Уговора.  

 

Члан 3.- 

 

Овај уговор се закључује и ступа на снагу даном потписивањем истог од стране обе уговорне 

стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Примаоца 

услуге. Уговор се закључује на одређено време и то на период од најдуже 12 месеци. 
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Члан 4.- 

 

Овај уговор се закључује на максимални износ од 2.000.000,00 динара без пдв-а који износ 

представља максималну вредност набавке предметне услуге на годишњем нивоу, усклађен са   

потребама  примаоца услуге за уговорени период.  

 

Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна за период важења Уговора. 

 

Јединичне цене из Обрасца структуре понуђене цене су фиксне и не могу се мењати за сво 

време трајања уговора. 

 

Уговорне стране уговарају, да Прималац услуге није у уговорној обавези да своју потребу за 

наведеним услугама, реализује до напред наведеног максималног износа, у току рока на који 

је овај уговор закључен, те сходно овој уговорној одредби, Давалац услуге нема права да од 

Примаоца услуге захтева реализацију предметне услуге до наведеног максималног износа. 

 

Уколико Прималац услуге потроши наведени износ из става 1. овог члана или реализује све 

своје потребе за предметном услугом  пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај 

уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са даном последњег пружања услуге односно 

са даном плаћања фактуре за иста, о чему ће Прималац услуге благовремено обавестити 

Даваоца услуге. 

 

Уговорена цена садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све 

трошкове које Давалац услуге има у реализацији уговорених услуга. 

 

Јединичне цене дате у Обрасцу структуре цене  који  чини саставни део овог уговора, су 

фиксне за све време трајања уговора. 

 

           Члан 5.-        

             

Уговорне стране прецизирају да рок за пружање појединачне услуге износи _______ 

календарских дана, и исти се рачуна од дана пријема појединачног захтева  за пружање 

услуге од стране Примаоца услуге.  

Организовани лекарски прегледи се обављају у року утврђеном у ставу 1. овог члана, а остали, 

у року не дужем од 48 сати. 

По извршењу услуге, овлашћено лице Даваоца услуге доставља Извештај о извршеном 

лекарском прегледу најкасније у року од ______дана, од дана извршеног прегледа. Тек 

након достављања наведеног Извештаја, Давалац услуге може изршити фактурисање исте.  

 

Претходни и периодични лекарски прегледи за запослене на радним местима са повећаним 

ризиком предвиђени у Техничкој спецификацији обављају се у складу са Правилником о 

претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са 

повећаним ризиком (сл. гласник РС  бр. 120/2007, 93/2008 и 53/2017) а у складу са 

препознатим ризицима дефинисаним Актом о процени ризика на радном месту и у радној 

околини. 
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Прегледи вида у Техничкој спецификацији обављају се у складу са Правилником о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном ("Сл. 

гласник РС", бр. 106/2009, 93/2013 и 86/2019) а у складу са препознатим ризицима 

дефинисаним Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини 

Лице задужено за праћење реализације уговора је Јелена Павков, а заменик лица задуженог 

за праћење реализације уговора је Александар Милошевић 

Члан 6.- 

 

По извршењу сваке појединачне услуге, овлашћена лица Даваоца услуге и Примаоца услуге 

потписују Записник о извршеноj услузи/радни налог.  

 

Прималац услуге ће уговорену цену пружених услуга исплатити Даваоцу услуге на текући 

рачун бр.: ______________________ код ________________банке, у року од најдуже 45 дана, 

рачунајући сваки пут од дана пријема исправно сачињене е-Фактуре испостављене по 

извршеној примопредаји услуга и потписивању појединачног Записника о пруженој 

услузи/радног налога  којим се верификује да је појединачна услуга извршена. 

 

Плаћање Даваоцу услуга ће се вршити у динарима, налогом за пренос.  

 

Фактура треба у свему да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату 

вредност. 

 

Фактура се издаје електронским путем Система електронских фактура, у складу са Законом 

о електронском фактурисању и пратећим подзаконским актима.  

 

Члан 7.- 

Давалац услуге се обавезује да: 

• у тренутку закључења овог уговора достави Примаоцу услуге једну бланко 

(сопствену) соло меницу са пратећим меничним овлашћењем у висини од 10% од 

вредности уговора без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 

дана дуже од периода важења Уговора. Меница се држе у портфељу Примаоца услуге 

све до испуњења свих уговорних обавеза Даваоца услуге, након чега се, на писмени 

захтев, враћа истом. Истовремено, предајом менице Давалац услуге се обавезује да 

Примаоцу услуге преда оверену копију картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица (овера од стране пословне банке не старија од 30 дана од дана предаје 

менице), као и овлашћења за Примаоца услуге да се меница може попунити у складу 

са Уговором, као и потврду да је меница регистрована у Регистру меница. 

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 

56/11, 80/15, 76/15, 82/17 и 14/20) Народне Банке Србије. 
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Члан 8.- 

 

Уколико Давалац услуге, својом кривицом,  не испуни своје уговорне обавезе, односно у 

уговореном року не буде пружао услуге на начин прецизиран овим уговором, обавезан је да 

за сваки дан закашњења плати Примаоцу услуге износ од 2 ‰ (промила) дневно од укупно 

уговорене вредности из члана 4.- овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може 

прећи 5% . Право Примаоца услуге на наплату уговорне казне не утиче на право Примаоца 

да наплати меницу из члана 7.- овог уговора, као и да евентуално захтева и накнаду штете 

коју је претрпео.  

Члан 9.- 

 

1.- Прималац услуге  може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављенoм 

Даваоцу услуге: 

А)  ако оцени да продавац не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било којих 

разлога  укључујући  и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под појам више 

силе, 

Б) ако је заостајање  у пружању услуга које су предмет уговора, такво да доводи у питање  

њихову реализацију – кашњење у реализацији дуже од 8 дана рачунајући од дана пријема 

појединачног писаног захтева за пружање услуга упућеног од стране Примаоца услуга. 

В) ако Давалац услуге пружа   неодговарајуће услуге  од оних које су одређене у Техничкој 

специгикацији примаоца услуге .  

Г) ако  Давалац услуге не отклони недостатке на извршеним услугама на начин и у року  

регулисан овим   уговором  и 

Д) у свим другим случајевима када Давалац услуге  не испуњава своје обавезе у складу са 

овим  уговором. 

 

2.- Давалац услуге може  раскинути  уговор  простом писаном изјавом воље достављене  

Примаоцу услуге  због неиспуњавања његове уговорне обавезе плаћања по рачунима-

фактурама у уговореном року.  

У случају наступања кашњења плаћања од стране Примаоца услуге, Давалац услуге  је дужан 

писменим путем опоменути Примаоца услуге , са остављањем накнадног рока за плаћање 

неплаћене новчане обавезе, који рок не може бити краћи од осам (8) дана од дана пријема 

опомене.  

Уколико Прималац услуге  ни у накнадном року из опомене не измири своју обавезу плаћања, 

Давалац услуге може раскинути уговор. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, неће се 

одредити једино у случају када Прималац услуге  изјави да неће или не може испунити 

уговорну обавезу плаћања. 

 

Најкраћи отказни рок по свим основама наведеним у претходним ставовима овог члана 

износи осам (8) дана, који рок почиње да тече од момента предаје писаног отказа једне стране 

другој. Изјава о отказу уговора се предаје препорученим писменом. 

 

У писаној изјави о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор раскида.   
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Члан 10.- 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним лицима или физичким 

лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који 

други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

Давалац услуге одговара Примаоцу услуге у случају неовлашћеног уступања, односно 

давања у залогу свог потраживања из овог уговора. Прималац услуге има право на накнаду 

штете због непоштовања ове одредбе уговора.  

           Члан 11.- 

 

У складу са Законом о информационој безебедности Давалац услуге и сва од њега ангажована 

лица се обавезују, да ће се према свим информацијама и /или подацима до којих буде дошао 

приликом реализације овог уговора, односити са строгом тајношћу, поверљивошћу, добрим 

пословним обичајима и посебном пажњом. 

 

Све информације и /или податке из става 1. користиће искључиво у циљу реализације 

предмета уговора. 

Члан 12.- 

 

Уколико за време реализације овог уговора код Примаоца, односно Даваоца услуге, дође до 

статусних и других битних промена, а које имају утицаја на извршење и реализацију овог 

уговора, извршиће се евентуалне допуне и измене овог уговора.  

Члан 13.- 

На све међусобне односе који настану из реализације овог уговора, а који нису ближе 

одређени истим, имају се непосредно примењивати одредбе Закона о облигационим 

односима.                   

 

Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно 

надлежан суд у Новом Саду.                   

                         

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал 

и производи једнако правно дејство.                                                               

Члан 14.- 

 

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих Давалац услуга задржава 

2 (два) а Прималац 5 (пет) примерака. 

 

         за Даваоца услуге:                                                                  за Примаоца услуге: 

 _______________________      _____________________ 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити 

закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном понудом 

и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене уговорне клаузуле којима ће се регулисати 

тражени услови из позива за подношење понуде. Овај модел уговора је саставни део Позива за 

подношење понуда  и служи да се привредни субјекти упознају са његовом садржином. 
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12. ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Назив издаваоца – 

наручиоца/крајњег примаоца 

услуга 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице издаваоца и 

функција 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

На основу члана 124. став 1. тачка 2., а у вези члана 117 Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 91/19), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је  

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________ са седиштем у ___________________ у 

периоду од _________ до ___________. године пружио услуге претходних и периодичних 

прегледа у укупном броју од ______________ прегледа, а по основу закљученог 

уговора/наруџбенице/рачуна број __________ од ___________ године.  (попунити празна 

поља) 

  

Током реализације уговорених услуга за коју се издаје ова потврда Извршилац ЈЕ / НИЈЕ  

поштовао своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет пружене услуге и слично). 

(прецртати непотребно) 

 

 

Лице за контакт  код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

_______________________________________________________________________________  

(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

 

                                                                          ПОТПИС ЗАК. ЗАСТУПНИКА/ОВЛАШЋЕНОГ  

ЛИЦА ИЗДАВАОЦА – КРАЈЊЕГ ПРИМАОЦА УСЛУГА 

 

                                                                          

________________________________________________                                                          

 

 
 

 


