
 
 
 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 
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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3618 437 

Факс: +381 11 362 00 94 

ЖАТ: 423 

Број: 17/2017-584 

Датум: 25.04.2017. 
 

Нa oснoву члaнa 63. стaв 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Службeни глaсник РС брoj 124/2015, 

14/2015 и 68/2015),  нaручилaц у рoку врши 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1  

У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2017 
 

На основу изменењеног захева број  11/17-873 од 25.04.2017. године за покретање 

поступка набавке услуге здравствене заштите, због техничке грешке: 

 
1. на страни 5/103  Конкурсне документације, мења се  број планираних прегледа 

приказаних у табеларном прегледу у оквиру тачке 3.1. Врста, опис и обим услуга 

која су предмет набавке и гласи: 
 

Редни 

број 
Назив услуге 

Планиран број 

прегледа (ком) 

I  Праћење и оцењивање посебних здравствених услова, односно способности 

запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком (претходни и 

периодични лекарски прегледи) 

1. Претходни преглед 53 

2. Периодични преглед 2253 

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи 

3. 
Оспособљавање и организовање вежбе указивања 

прве помоћи 
1917 

III. Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са 

екраном 

4. Циљани преглед очију 210 

IV Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу 

здравствене способности 

5. Претходни преглед 15 

6. Периодични преглед 626 

7. Ванредни преглед 677 

8. Контролни преглед 248 

V Провера психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на 

рад и у току рада („предрадни лекарски прегледи“) 

9. 
Провера психичке и физичке способности 

запослених пре њиховог ступања на рад и у току рада 
16885 

VI Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене 

способности железничких радника 

10. 
Рад другостепене комисије на решавању приговора 

на оцену здравствене способности 
163 



 

 

2. на страни 6/103  Конкурсне документације, мења се  број планираних прегледа 

приказаних у табеларним прегледима, у оквиру тачке 3.2. Техничке спецификације и 

опис услуга, у делу  I - ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА 

ОДНОСНО СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ РАСПОРЕЂЕНИХ НА РАДНИМ МЕСТИМА 

СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА ПО ЦЕНТРИМА ГДЕ 

СЕ ПРЕГЛЕДИ ОБАВЉАЈУ И ОСНОВ ПРЕГЛЕДА 

Р.БР. СЕКЦИЈА 
ПРЕТХОДНИ ПЕРИОДИЧНИ 

АКТ - Укупно АКТ - Укупно 

1. Београд 20 1263 

2. Ниш 17 606 

3. Нови Сад 16 384 

Укопно прегледа  53 2253 

 

 

3. на страни 43/103  Конкурсне документације, мења се  број планираних прегледа 

приказаних у табеларним прегледима, у оквиру тачке 3.2. Техничке спецификације и 

опис услуга, у делу  II – ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ 

ПРВЕ ПОМОЋИ и гласи: 

 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗА 

НАВЕДЕНИ ПЕРИОД 

У 2017. ГОД. 

 

 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРАКТИЧНЕ 

ВЕЖБЕ УКАЗИВАЊА ПРВЕ 

ПОМОЋИ 

 

 

1917 

 

 

 

ПЛАНИРАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА ПО ЦЕНТРИМА 

ГДЕ СЕ ПРЕГЛЕДИ ОБАВЉАЈУ  

Р.БР. СЕКЦИЈА Планирани број  

1.  Београд 505 

2.  Суботица 73 

3.  Нови Сад 130 

4.  Рума 100 

5.  Зрењанин 18 

6.  Панчево 39 

7.  Ужице 330 

8.  Краљево 208 

9.  Пожаревац 76 

Ред. 

број 

ВРСТА 

ПРЕГЛЕДА 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА ЗА НАВЕДЕНИ 

ПЕРИОД 

У 2017. ГОД. 

1. ПРЕТХОДНИ 53 

2. ПЕРИОДИЧНИ 
 

2253 



 

 

10. Лапово 32 

11.  Зајечар 100 

12.  Ниш 86 

13.  Ср.Митровица 15 

14. Ваљево 60 

15. Пожега 49 

16. Сомбор 27 

17. Младеновац 19 

18. Лајковац 15 

19. Параћин 12 

20. Ћуприја 8 

21. Чачак 15 

Укупно прегледа  1917 

 

 

 

4. на страни 44/103  Конкурсне документације, мења се  број планираних прегледа 

приказаних у табеларном прегледу, у оквиру тачке 3.2. Техничке спецификације и опис 

услуга,  у делу III - ЦИЉАНИ ПРЕГЛЕДИ ОЧИЈУ И ВИДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ 

КОРИСТЕ ОПРЕМУ ЗА РАД СА ЕКРАНОМ и гласи: 

 
 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА ЗА 

НАВЕДЕНИ ПЕРИОД 

У 2017. ГОД. 

 
ЦИЉАНИ ПРЕГЛЕДИ ОЧИЈУ 

И ВИДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ 

КОРИСТЕ ОПРЕМУ ЗА РАД СА 

ЕКРАНОМ 

 

 

 

210 

 

 

5. на страни 45/103 Конкурсне документације, мења се  број планираних прегледа 

приказаних у табеларним прегледима, у оквиру тачке 3.2. Техничке спецификације и 

опис услуга, у делу IV - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА КОЈ ИМАЈУ 

ЗА ЦИЉ ПРОВЕРУ ЗДРAВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ и гласи: 

 

 

Р. 

бр. 

 

ВРСТА 

ПРЕГЛЕДА 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА ЗА НАВЕДЕНИ 

ПЕРИОД  У 

2017. ГОДИНИ 

 

1. 

 

ПРЕТХОДНИ 
15 

 

2. 

 

ПЕРИОДИЧНИ 
626 

 

3. 

 

ВАНРЕДНИ 
677 

 

4. 

 

КОНТРОЛНИ 

 

248 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА ПО ЦЕНТРИМА ГДЕ СЕ ВРШЕ 

ПРЕГЛЕДИ И ОСНОВ ПРЕГЛЕДА 

Р.БР. СЕКЦИЈА 
ПРЕТХОДНИ ПЕРИОДИЧНИ ВАНРЕДНИ КОНТРОЛНИ 

655 655 655 655 

1.  Београд 9 203 471 154 

2.  Ниш 2 50 116 47 

3.  Нови Сад 4 373 90 47 

Укупно прегледа  15 626 677 248 

 

6. на страни 49/103 Конкурсне документације, мења се  број планираних прегледа 

приказаних у табеларним прегледима, у оквиру тачке 3.2. Техничке спецификације и 

опис услуга, у делу V - ПРОВЕРАВАЊЕ ПСИХИЧКЕ И ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕ ЊИХОВОГ СТУПАЊА НА РАД И У ТОКУ РАДА  ( „ПРЕДРАДНИ 

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ“) У ЖЕЛЕЗНИЧКИМ АМБУЛАНТАМА И ОД СТРАНЕ 

МОБИЛНИХ ЕКИПА и гласи: 

 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

ПРЕГЛЕДА ЗА 

НАВЕДЕНИ ПЕРИОД 

У 2017. ГОД. 

 

 
ПРОВЕРАВАЊЕ ПСИХИЧКЕ И 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕ ЊИХОВОГ 

СТУПАЊА НА РАД И У ТОКУ 

РАДА  

 

 

16885 

 

 

ПЛАНИРАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА ПО ЦЕНТРИМА 

ГДЕ СЕ ПРЕГЛЕДИ ОБАВЉАЈУ  

Р.БР. СЕКЦИЈА Планирани број  

1.  Београд 2315 

2.  Суботица 2175 

3.  Нови Сад 1887 

4.  Рума 535 

5.  Зрењанин 918 

6.  Панчево 147 

7.  Ужице 1252 

8.  Краљево 1174 

9.  Пожаревац 594 

10. Лапово 1232 

11.  Зајечар 983 

12.  Ниш 2163 

13.  Ср.Митровица 42 

14. Ваљево 68 

15. Пожега 133 

16. Сомбор 362 

17. Младеновац 225 

18. Лајковац 195 

19. Параћин 124 

20. Ћуприја 91 

21. Чачак 270 

Укупно прегледа  16885 



 

 

 

7. на страни 50/103  Конкурсне документације, мења се  број планираних прегледа 

приказаних у табеларном прегледа,  у оквиру тачке 3.2. Техничке спецификације и опис 

услуга, у делу VI - РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗАВОДА ЗА РЕШАВАЊЕ 

ПРИГОВОРА НА ОЦЕНУ ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА 

мења се и гласи: 

 
 

ВРСТА 

УСЛУГЕ 

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ 

КОМИСИЈА ЗА 

НАВЕДЕНИ ПЕРИОД 

У 2017. ГОД. 

 

 
РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ 

ПРИГОВОРА НА ОЦЕНУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ  

 

 

163 

 

 

 

 

8. на страни 75/103  Конкурсне документације, мења се  Образац 1- Образац понуде за јавну 

набавку услуге здравствене заштите и дат је у прилогу; 

 

9. на страни 80/103  Конкурсне документације, мења се  Образац 2- Образац структуре цене 

са упутством како да се попуни, за јавну набавку услуге здравствене заштите и дат је у 

прилогу; 

 

10. на страни 97/103  Конкурсне документације, мења се табеларни приказ у члану 1 – 

Предмет уговора и дат је у прилогу; 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Образац 1) 
Број понуде:_______________    

Датум:_____________________ 

 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ,   

Јавна набавка број 4/2017 
 

 

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку услуге здравствене заштите, јавна набавка број 

4/2017 

Назив понуђача:__________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача:________________________________________________ 

Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________ 

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________ 

Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________ 

Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________ 

Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________ 

ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________ 

даје понуду како следи (заокружити): 

а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 

- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора. 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  %  

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 

  

  

  

  

Р. 

бр 
Назив услуге Ј.м 

Планиран 

број 

прегледа  

Јединична цена у 

РСД без ПДВ-а 

 

Укупна цена са ПДВ-

ом 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 

I  Праћење и оцењивање посебних здравствених услова, односно способности запослених 

распоређених на радним местима са повећаним ризиком 
1. Претходни преглед ком 53   

2. Периоднични преглед ком 2253   

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи  

3. 
оспособљавање и организовање 

вежбе указивања прве помоћи 
ком 1917 

  

III Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са екраном 

4. Циљани преглед очију ком 210   

IV Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу здравствене 
способности 
5. Предходни преглед ком 15   

6. Периодични преглед ком 626   

7. Ванредни преглед ком 677   

8. Контролни преглед ком 248   

V Проверавање психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на рад и 

у току рада 
              Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности -  ЈН бр. 4/2017                     75/103 

 



 

 

* обавезно попунити све тражене податке 

**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца  

** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности -  ЈН бр. 4/2017                              76/103 

9. 

Проверавање психичке и физичке 

способности запослених пре 

њиховог ступања на рад и у току 

рада 

ком 16885 

  

VI Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене способности 

10. 

Рад другостепене комисије за 

решавање приговора за оцену 

здравствене способности 

запослених  

ком 163 

  

Укупна вредност понуде  без ПДВ-а  у РСД 
 

Опција понуде - ______ дана од дана јавног отварања понуда 

Рок плаћања -45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену услугу 

Рок извршења услуге: 

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

повећаним ризиком је истог дана по доласку са упутом. Рок за доставу 

Извештаја о извршеном претходном/периодичном лекарском прегледу 

запосленог је максимално ____ дана од дана извршеног прегледа (према Акту 

о процени ризика за сва радна места у радној околини); 

- Рок извршења услуге за оспособљавање железничких радника за пружање 

прве помоћи је максимално ____ дана од достављања захтева. 

- Рок извршења услуге циљаног прегледа очију и вида за запослене које користе 

опрему за рад са екраном је истог дана по доласку са упутом, а рок за 

достављање Извештаја о извршеном прегледу је максимално 24 часа од 

извршеног прегледа. 

- Рок извршења услуге за лекарске прегледе железничких радника који имају за 

циљ проверу здравствене способности је истог дана по доласку са упутом. 

Уверење о здравственој способности за рад запосленог се издаје по окончању 

оцене здравствене способности року од максимално ____ дана од дана 

извршене оцене (на редовни-периодични лекарски преглед запослени се 

упућује у роковима према Правилнику 655 и то најмање 30 дана пре рока 

прописаног за обављање тог прегледа). 

- Рок извршења услуге за проверавање психичке и физичке способности 

запослених пре њиховог ступања на рад и у току рада је истог дана од 

достављања оквирног Плана проверавања способности за рад од стране 

Наручиоца. 

- Рок извршења услуге рада другостепене комисије за решавање приговора на 

оцену здравствене односно психичке и физичке способности запослених је 

максимално ____ дана од дана пријема приговора.  

Начин извршења услуге: 

Услуге здравствене заштите ће се извршавати сукцесивно у периоду 

важења Уговора, а на основу упута и списка запослених који се 

упућују на преглед. 

Места реализације услуге: 

Територијална покривеност пружања  прописаних и наведених услуга 

здравствене заштите и то: 

- за услуге под редним бројем II и V у местима : Суботица, Сомбор, 

Нови Сад, Рума, Београд, Младеновац, Лајковац, Пожега, Ужице, 

Краљево, Лапово, Пожаревац, Зајечар, Ниш, Параћин, Ћуприја и Чачак, 

као и у свим железничким станицама и деоницама од стране мобилних 

екипа, а према потребама Наручиоца; 

- услуге под редним бројем V у Нишу и Београду врше се непрекидно 

у току 24 h, а према потребама Наручиоца  

- за услуге под редним бројем III и VI  у местима: Београд, Нови Сад и 

Ниш, а према потребама Наручица;   

за услуге под редним бројем I и IV у местима: Београд, Нови Сад и Ниш, а 

према потребама Наручиоца 

У   

 

М.П. 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 дана 
 

  



 

 
Напомена:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. 

*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само 
у случају подношења понуде са подизвођачем 

*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено 

лице понуђача, чиме  чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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.  Укoликo су 

пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз 
пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. 
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(Образац 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
за јавну набавку услуге здравствене заштите,  

јавна набавка број 4/2017 

 

Р. бр Назив услуге 
Планирани 

број прегледа 

(кoм) 

Једнична цeнa бeз ПДВ-a 

(у РСД) 
Укупна цена без ПДВ-а               

(у РСД) 

1 2 3 4 5 

I  Праћење и оцењивање посебних здравствених услова, односно способности запослених 

распоређених на радним местима са повећаним ризиком 

1. Претходни преглед 53   
 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 

 Социјална анкета 

 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности 
У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској 

2. Периоднични преглед 2253   
 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 

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи 

3. 
Оспособљавање и организовање 

вежбе указивања прве помоћи 
1917 

  

Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи састоји се из: 

• предавања (2 сата) 

• практичне вежбе (2 сата) 

• полагање испита (1х) и 

• издавање уверења о стручној оспособљености 

• издато уверење је трајног карактера 

III Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са екраном 
4. Циљани преглед очију 210   

IV Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу здравствене 

способности 

5. Претходни преглед 15   
 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 
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 Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и квалитет интелектуалне инсуфицијентности, 

психомоторних поремећаја, психосензорних поремећаја и поремећаја личности 

 Социјална анкета 

 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности 

 У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи 

6. Периодични преглед 626   
 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 

7. Ванредни преглед 677   
 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 

 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности 

 У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи 

8. Контролни преглед 248   

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 евeнтуални 

додатни консултативни прегледи. 

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

 општег здравственог стања и психичке способности; 

 стање чула слуха и испитивања функције равнотеже; 

 стања чула вида. 

Категоризација здравствених група дата је у Поглављу 2.Правилника 655. 
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. 

V Проверавање психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на 

рад и у току рада 

9. 

Проверавање психичке и 

физичке способности запослених 

пре њиховог ступања на рад и у 

току рада 

16885 

  

Састоји се из општег прегледа здравственог стања: Преглед лекара опште праксе, мерење крвног притиска и 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. 

VI Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене способности 

10. 

Рад другостепене комисије за 

решавање приговора за оцену 

здравствене способности запослених 
163 

  

Сходно члану 4. Правилника о здравственим услугама које морају испуњавати железнички радници („Службени гласник РС“, број 
24/17), Комисија  ће решавати приговоре железничких радника 

Укупна понуђена  цена  у РСД без ПДВ-а: 
 

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све 

основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује 
овлашћено тј. одговорно лице. 
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ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 

 

 

дана 

 

  



 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 
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Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: 

Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26  назив банке:  

Комерцијална банка, које заступа в.д. генералног директора Душан Гарибовић, 

дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац услуге) 

 

и 

______________________________________, са седиштем у:_______________ улица: 

__________________________ МБ: ___________, ПИБ: _____________ број рачуна: 

_____________________ назив банке: ___________________________, које заступа 

директор___________________________________(у даљем тексту Пружалац услуге), 

са друге стране (Пружалац услуге наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој 

понуди _____________________________,ул.____________________из 

___________________), _____________________________,ул.____________________из 

___________________),  

закључују : 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ  

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна по основу  

пружања услуге здравствене заштите и то: 

Р. 

бр. 

 

Назив услуге 
Ј.м 

Планиран 

број прегледа 

Јединична цена 

без ПДВ-а у 

дин. 

Укупна цена без 

ПДВ-а у дин. 

I  Праћење и оцењивање посебних здравствених услова, односно способности запослених 

распоређених на радним местима са повећаним ризиком 
1. Претходни преглед ком 53   

2. Периоднични преглед ком 2253   

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи  

3. 

Оспособљавање и 

организовање вежбе 

указивања прве помоћи 

ком 1917  

 

III Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са екраном 
4. Циљани преглед очију ком 210   

IV Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу 

здравствене способности 

 

5. Предходни преглед ком 15   

6. Периодични преглед ком 626   

7. Ванредни преглед ком 677   

8. Контролни преглед ком 248   

V Проверавање психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на 

рад и у току рада 

9. 

Проверавање психичке и 

физичке способности 

запослених пре њиховог 

ступања на рад и у току рада 

ком 16885  

 

VI Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене способности 

10. 

Рад другостепене комисије за 

решавање приговора за оцену 

здравствене способности 

запослених  

ком 163  

 

Укупна вредност без ПДВ-а у дин: 
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