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На основу члaна 39а. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 2/19, деловодни број Одлуке 1/2019-674 од 13.03.2019. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку деловодни број 1/2019-674/1 од 13.03.2019.
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - програм здравствене заштите
јавна набавка број 2/19

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља
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I
II
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Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
опис и обим услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења услуга,
место извршења услуга, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

3
5

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Врста критеријума и елементи критеријума за доделу
уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Додатна објашњења и разлози за одбијање понуде
Одлука о додели уговора и рок у коме ће уговор бити
закључен
Начин и рок за подношење захтева за заштиту права
понуђача са детаљним упутством о садржини потпуног
захтева
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво,
Београд
Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд
Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs
Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности - програм
здравствене заштитеиз Прилога 2, сходно члану 39а. ЗЈН, а у складу са ЗЈН и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (донетим на основу ЗЈН).
3. Предмет јавне набавке
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке назив и ознак из општег речника набавке: Предмет јавне
набавке број 2/19 је услуга – програм здравствене заштите - 85100000-0 Здравствене
услуге
4. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“. Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом
критеријума најнижe понуђенe ценe. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна понуђена цена без ПДВ-а.
7. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
 са интернет странице наручиоца www.infrazs.rs
 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене одредбама члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, као и конкурсном документацијом.
Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност
услова утврђени су конкурсном документацијом.
Понуда понуђача мора обухватати целокупну набавку.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која подноси
заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. ЗЈН и
конкурсној документацији.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
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Све цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД), заокружене на две децимале,
без ПДВ-а, обзиром да се, сагласно члану 25. Закона о ПДВ-у, на услуге - програм
здравствене заштите, које су предмет набавке, не обрачунава ПДВ.
Понуђач је дужан да понуду достави непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена
од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.
Рок за подношење понуда износи 8 (осам) дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 25.03.2019. године до 11:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република
Србија – Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из
Бирчанинове).
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти или
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуђач на предњој страни коверте или кутије, ставља заводни печат понуђача,
назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку мале
вредности услуге - програм здравствене заштите, јавна набавка број 2/19 - НЕ
ОТВАРАТИ".
Понуђачи су дужни да на полеђини коверте или кутије назначе назив, адресу, телефон,
факс, e-mail адресу и име контакт особе.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу, телефон, e-mail адресу и имена контакт
особа свих учесника у заједничкој понуди.
Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду преда у форми која
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.
Понуђач копију менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем, картоном
депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду, доставља повезану на начин
који онемогућава убацивање или уклањање документа након отварања понуде, заједно са
осталим документима, а оригинал менице за озбиљност понуде са меничним
овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке, уз понуду
доставља неоштећен.
Понуда достављена по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је, по окончању поступка отварања,
вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
9. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице.
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
25.03.2019. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
349, I спрат.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да, најкасније на јавном
отварању понуда Комисији за јавну набавку преда овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у поступку
отварања понуда и то: презиме и име, број личне карте, ПУ која је издала и ЈМБГ. За
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стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које
долази.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда.
12. Контакт
Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта: nabavke.infra@srbrail.rs,
радним данима од 08:00-16:00 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/19 је услуга здравствене заштите 85100000-0 Здравствене
услуге
Техничке спецификације услугe здравствене заштите, која је предмет јавне набавке
наведене су у делу III конкурсне документације.
2.2. Партије
Набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, ОПИС И ОБИМ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. Врста, опис и обим услуга која су предмет набавке:
Редни
број

Назив услуге

Планирани оквирни
број услуга (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 прегледи
118
2.
Периодични прегледи
2505
II. Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи
1.
Оспособљавање и организовање вежбе
344
указивања прве помоћи
III. Обезбеђење санитетског материјала за пружање прве помоћи, зидни
ормарићи и преносиве торбе (у комадима)
1.
Стерилна компреса од газе-појединачно паковање 10х10цм (5 ком.)
673
2.
Стерилна газа по 1/4м- појединачно паковање 80х25цм (5 ком.)
646
3.
Стерилна газа по 1/2м- појединачно паковање 80х50цм (5 ком.)
694
4.
Стерилна газа по 1м- појединачно паковање 80х100цм (5 ком.)
694
5.
Калико завој 10цм х 5м (5 ком.)
664
6.
Калико завој 8цм х 5м (5 ком.)
674
7.
Лепљиви фластери на котуру 2,5цм х 5м (2 ком.)
308
8.
Лепљиви фластери са јастучићем (1 кутија)
214
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9.
Троугла марама величине 100х100х140цм (5 ком.)
1060
10. Игла сигурница (5 ком.)
1011
11. Маказе са заобљеним врхом (1 ком.)
248
12. Рукавице за једнократну употребу, пар (5 ком.)
1054
13. Памучна вата, 100г (2 ком.)
459
14. Нејодно антисептичко средство за кожу 100мл (1 ком.)
252
15. Спецификација садржаја (1 ком.)
194
16. Преносиве торбе без садржаја
24
17. Зидни ормарићи без садржаја
23
18. Преносиве торбе са прописаним санитетским материјалом
33
19. Зидни ормарићи са прописаним санитетским материјалом
28
20. Индивидуални први завој са једним јастучетом 12цм х 10цм
75
21. Адхезивни завојни материјал 10цм х 8цм
375
22. Маска за давање вештачког дисања за једнократну употребу
375
23. Термо- изолациона алуфолија
225
24. Калико завој- уткани руб 6цм х 5м
375
25. Калико завој- уткани руб 5цм х 5м
375
26. Калико завој- уткани руб 2,5цм х 5м
375
27. Инвидуални први завој типа ИИ
150
28. Адхезивни завојни матријал 10цм х 4цм
375
IV. Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са
екраном
1.
Циљани преглед очију
499
V. Испитивање услова радне околине
1.
Микроклима
457
2.

Бука

63

3.

Осветљеност

798

4.

Мерење запрашености

3

VI. Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу
здравствене способности
1.
Претходни
63
2.
Периодични
569
3.
Ванредни
991
4.
Контролни
240
VII. Провера психичке и физичке способности запослених пре њиховог
ступања на рад и у току рада („предрадни лекарски прегледи“)
1.
Провера психичке и физичке
15061
способности запослених пре њиховог
ступања на рад и у току рада
VIII. Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену
здравствене способности железничких радника
1.
Рад другостепене комисије на решавању
249
приговора на оцену здравствене
способности
Напомена: У табеларном прегледу је исказан планиран (оквиран) број прегледа према којима ће понуђачи
дати своје понуде и у односу на које ће наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Укупно
понуђена цена служи за рангирање понуда. У случају да укупно понуђена цена у понуди буде изнад
процењене вредности, понуда неће бити одбијена јер се укупно понуђена цена користи за примену
критеријума за доделу уговора а не у смислу прихватљивости понуде. Уговор ће бити закључен на износ
процењене вредности јавне набавке.
Стварно извршен број прегледа, на основу закљученог уговора о јавној набавци, може бити већи или мањи
од планираног (оквирног) броја прегледа, уз ограничење да укупна плаћања, без пореза на додату
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вредност, не могу прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.
Уговор ће се примењивати до истека рока важења или до утрошка финансијских средстава.

Територијална покривеност пружања прописаних и наведених услуга здравствене
заштите и то:
- за услуге под редним бројем II и VII 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,
деоницама од стране мобилних екипа, а према потребама Наручиоца;
- услуге под редним бројем VII у Нишу и Београду врше се непрекидно у току 24h, а
према потребама Наручиоца
- за услуге под редним бројем IV и VIII у местима: Београд, Нови Сад и Ниш, а према
потребама Наручица;
- за услуге под редним бројем I и VI у местима: Београд, Нови Сад и Ниш, а према
потребама Наручиоца
- за услуге под редним бројем III и V: на основу захтева Секција/ОЦ/ОЈ, пружање
услуге на целој територији Друштва

Техничке спедификације и опис услуга

3.2.

I - ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА ОДНОСНО
СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ РАСПОРЕЂЕНИХ НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ
РИЗИКОМ
Основ прегледа:
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05,91/15 и 113/17);
- Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима
са повећаним ризиком („Службени гласник РС“, бр. 120/07,93/08 и 53/17);
- Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини у „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. број 1/2016-4958 од 09.12.2016. године.
- Прве делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 6/2017-48 од 09.10.2017. године.
- Друге делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 4/2018-1160-275 од 12.12.2018. године.
Ред.
број

ВРСТА
ПРЕГЛЕДА

1.

ПРЕТХОДНИ

2.

ПЕРИОДИЧНИ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА
ЗА НАВЕДЕНИ ПЕРИОД
У 2019. ГОД.

118
2505

Напомена: Планиран (оквиран) број периодичних прегледа на које се запослени упућују по Акту о
процени ризика планиран је на основу прописане евиденције (Образац 2) достављених планова и захтева
Секција .
ПЛАНИРАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА ПО ЦЕНТРИМА ГДЕ СЕ
ПРЕГЛЕДИ ОБАВЉАЈУ И ОСНОВ ПРЕГЛЕДА
ПРЕТХОДНИ
ПЕРИОДИЧНИ
Р.БР.
СЕКЦИЈА
1.

Београд

2.

Ниш

3.

Нови Сад

Укупно прегледа

АКТ - Укупно

АКТ - Укупно

69
44
5

1325
771
409

118

2505
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Претходни преглед обухвата:
 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична
анамнеза, социоепидемиолошки подаци ,антропометрија телесна маса, висина,индекс
телесне масе)
 Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин,
АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
 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
регулативи
Пeриoдични лeкaрски прeглeди се врше рaди прaћeњa и oцeњивaњa здрaвствeнoг стaњa, oднoснo
спoсoбнoсти зaпoслeнoг зa oбaвљaњe пoслoвa нa рaднoм мeсту сa пoвeћaним ризикoм нa кoмe зaпoслeни
рaди или зa упoтрeбу oднoснo рукoвaњe oдрeђeнoм oпрeмoм зa рaд - у oднoсу нa фaктoрe ризикa тoг рaднoг
мeстa, a у рoкoвимa прoписaним Правилникoм о претходним и периодичним лекарским прегледима
запослених на радним местима са повећаним ризиком.
Пoслoдaвaц упућуje зaпoслeнoг нa пeриoдични лeкaрски прeглeд:
1) нajкaсниje 30 дaнa прe истeкa рoкa утврђeнoг oвим прaвилникoм;
2) нaкoн зaкључивaњa бoлoвaњa пo oснoву тeшкe пoврeдe нa рaду;
3) пoслe бoлeсти или пoврeдe кojи нису у вeзи сa рaдoм - aкo пoстojи сумњa нa смaњeну рaдну спoсoбнoст.

Периоднични преглед обухвата
 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична
анамнеза, социоепидемиолошки подаци ,антропометрија телесна маса, висина,индекс
телесне масе)
 Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин,
АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
 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
Прилог: Списак радних места која се упућују на прегледе по Акту о процени ризика
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СПИСАК РАДНИХ МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ПРЕМА АКТУ О
ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ У
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. БРОЈ 1/2016-4958 ОД 09.12.2016.
ГОДИНЕ
СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
Редни број

НАЗИВ РАДНИХ МЕСТА

1

ОТПРАВНИК ВОЗОВА У СТАНИЦАМА I и II РАНГА
ОТПРАВНИК ВОЗОВА У СТАНИЦАМА III РАНГА, ШЕФ
СТАНИЦЕ КОЈИ ДЕЖУРА
ОТПРАВНИК ВОЗОВА ''ВУКОВ СПОМЕНИК''
МАНЕВРИСТА
НАДЗОРНИ СКРЕТНИЧАР
СКРЕТНИЧАР
РУКОВАОЦ МАНЕВРЕ
ТК ДИСПЕЧЕР
ЧИСТАЧ СКРЕТНИЦЕ

2
3
4
5
6
7
8
9

Периодицитет
лекарских прегледа
12
12
12
12
24
12
12
12
12

1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ОТПРАВНИК ВОЗОВА, У СТАНИЦАМА I и II РАНГА
I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Отправника возова у станицама I и II ранга, пре ступања
на рад, мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
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C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)


добра оштрина вида на близину и даљину
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
Отправника возова у станицама I и II ранга, су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и
''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000).
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Отправника возова у станицама I и II ранга, на периодичном
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова,
отправника возова у станицама I и II ранга, утврдјене на предходном лекарском прегледу
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива) ;
2) нормалан колорни вид
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1. за рад у неповољним микроклиматским условима
2. за психичка оптерећења
1.

за оптерећења чула вида

2.

за оптерећења чула слуха

3.

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

4.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)
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5. за рад у условима излагања јонизујућем зрачењу (спољашње зрачење и интерна контаминација)
код товарних радиоактивних материјала

2.
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ОТПРАВНИК ВОЗОВА У СТАНИЦАМА III РАНГА,
ШЕФ СТАНИЦЕ КОЈИ ДЕЖУРА КАО ОТПРАВНИК ВОЗОВА
I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Отправника возова у станицама III ранга, шефа станице
који дежура као отправник возова, пре ступања на рад, мора на здравственом прегледу испуњавати следеће
здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)
a.

добра оштрина вида на близину и даљину
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
Отправника возова у станицама III ранга, шефа станице који дежура као отправник возова, су исте
оне које су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати
железнички радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000).
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II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Отправника возова у станицама III ранга, шефа станице
који дежура као отправник возова, на периодичном здравственом прегледу мора испуњавати следеће
здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова,
отправника возова у станицама ллл ранга, шефа станице који дежура као отправник возова, утврђене на
предходном лекарском прегледу
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормалан колорни вид
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за психичка оптерећења

2.

за оптерећења чула вида

3.

за оптерећења чула слуха

3. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ОТПРАВНИК ВОЗОВА ''ВУКОВ СПОМЕНИК''
I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Отправника возова ''Вуков Споменик'', пре ступања на рад,
мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система
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коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
Отправника возова ''Вуков Споменик'', су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ',' бр. 3/2000 и
''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)

II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Отправника возова ''Вуков Споменик'', на периодичном
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова
отправника возова ''Вуков Споменик'', утврђене на предходном лекарском прегледу
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)

добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива);
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
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6) уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад под земљом

2.

за оптерећења чула слуха

4.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : МАНЕВРИСТА
I. Претходни лекарски преглед

Железнички радник који ради на радном месту Маневристе , пре ступања на рад, мора на здравственом
прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину
2) нормалан колорни вид
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3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
Маневристе, су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају
испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'' бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Маневристе, на периодичном здравственом прегледу мора
испуњавати следеће здравствене услове :
D. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова
Маневристе, утврдјене на предходном лекарском прегледу
E. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
F.

У погледу стања чула вида

1)
2)
3)
4)
1)
2)

добра оштрина вида на близину и даљину, без корекције
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА

Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за статички и динамички физички рад

3.

за рад у условима буке

4.

за психичка оптерећења

5.

за оптерећења чула вида

6.

за оптерећења чула слуха

7.

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

8.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

9.

за рад у условима излагања јонизујућем зрачењу (спољашње зрачење и интерна контаминација)
код товарних радиоактивних материјала
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5. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : НАДЗОРНИ СКРЕТНИЧАР
I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Надзорног скретничара, пре ступања на рад, мора на
здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама
 у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом
нормалан колорни вид ;
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
Надзорног скретничара, су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о здравственим
условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ',' бр. 3/2000 и ''Службени
гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Надзорног скретничара, на периодичном здравственом
прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
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A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова
надзорног скретничара, утврдјене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених
последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне
способности организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормалан колорни вид ;
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):

1.

за психичка оптерећења

2.

испитивање чула равнотеже

3.

испитивање видног поља и адаптације на таму

6.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : СКРЕТНИЧАР
I. Претходни лекарски преглед

Железнички радник који ради на радном месту Скретничара, пре ступања на рад, мора на здравственом
прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :
 у погледу психичког стања
когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,
 у погледу стања коштано мишићног система
коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
 у погледу стања респираторног система
показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система
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показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама
 у погледу стања ендокриног система
показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама
 у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид
Здравствене контраиндикације

Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
Скретничара, су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које
морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'' бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр.
1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Скретничара, на периодичном здравственом прегледу мора
испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова
скретничара, утврђене на предходном лекарском прегледу
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива);
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА

Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за психичка оптерећења

3.

за оптерећења чула вида
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4.

за оптерећења чула слуха

5.

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

6.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

7.

за рад у условима излагања јонизујућем зрачењу (спољашње зрачење и интерна контаминација)
код товарних радиоактивних материјала

7.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : РУКОВАОЦ МАНЕВРЕ
I. Претходни лекарски преглед

Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца маневре , пре ступања на рад, мора на
здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама
 у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)


добра оштрина вида на близину и даљину
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
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Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
Руковаоца маневре, су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима
које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'',
бр. 1/2000).

II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца маневре, на периодичном здравственом
прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова
Руковаоца маневре, утврђене на предходном лекарском прегледу
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без са или без корекције
( наочаре или контактна сочива )
2) нормалан колорни вид
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за статички и динамички физички рад

3.

за психичка оптерећења

4.

за оптерећења чула вида

5.

за оптерећења чула слуха

6.

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

7.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

8.

за рад у условима излагања јонизујућем зрачењу (спољашње зрачење и интерна контаминација)
код товарних радиоактивних материјала
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8.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ТК ДИСПЕЧЕР

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту ТК диспечера, пре ступања на рад, мора на здравственом
прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама
 у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном местуТК
диспечера, су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају
испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ',' бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000).
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту ТК диспечера, на периодичном здравственом прегледу мора
испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
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Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, ТК
диспечера, утврђене на предходном лекарском прегледу
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормалан колорни вид
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):

1.

за психичка оптерећења

2.

за оптерећења чула вида

3.

за оптерећења чула слуха

4.

за статички физички рад

9. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: ЧИСТАЧ СКРЕТНИЦЕ
Препорука у односу на године живота при запошљавању : не могу бити млађи од 18 година
II. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Чистача скретнице, пре ступања на рад, мора на
здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
E. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
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у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама
F.

У погледу чула слуха и стања функције равнотеже

ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
G. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)


добра оштрина вида на близину и даљину ;
нормалан колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
има добар стерео вид

H. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Чистача скретнице су у постојећем 655
Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ''
бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'' БР. 1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Чистача скретнице, на периодичном здравственом
прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове Чистача
скретнице у сектору за саобраћајне послове- е, утврђене на предходном лекарском прегледу,
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна
сочива) ;
2) колорни вид : распознавање боја по псеудоизохроматским таблицама, по потреби и
аномалоскопски по Нагел – у ;
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
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ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, ''Службени
гласник РС'' број 120/07 И 93/08 – И измене и допуне
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'' број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :
10. за рад у неповољним микроклиматским условима
11. за психичка оптерећења
12. за оптерећења чула вида
13. за оптерећења чула слуха
14. за рад у условима присутног аеросола биљног порекла (амброзија) са алергијским дејством
15. за рад у условима утврђених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)
16. за рад у условима излагања јонизујућем зрачењу (спољашње зрачење и интерна контаминација)
код товарних радиоактивних материјала

СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

НАЗИВ РАДНИХ МЕСТА
АУТОГЕНИ ЗАВАРИВАЧ
ВОЂА ЕКИПЕ ЗАВАРИВАЧА
ВОЗАЧ ТМД -а
ВОЗАЧ МПВ -а
ЧУВАР ПРУГЕ – ЧУВАР КОСИНЕ
ПРУЖНИ РАДНИК
РУКОВАЛАЦ ЛАКОМ ПРУЖНОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
РУКОВАЛАЦ МАШИНА ЗА ПРУЖНЕ РАДОВЕ
ПОСЛОВОЂА НА ОДРЖАВАЊУ МОСТОВА
КОВАЧ, БРАВАР, МЕХАНИЧАР
БРАВАР – МЕХАНИЧАР НА ОДРЖАВАЊУ МОСТОВА
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМАДИЗАЛИЧАР
РУКОВАЛАЦ УТОВАРИВАЧИМА-ДОНЕЛИ
РУКОВАЛАЦ ДВОПУТОГ БАГЕРА
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1.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : АУТОГЕНИ ЗАВАРИВАЧ

III. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Аутогеног заваривача, пре ступања на рад, мора на
здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
I.

У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврдјених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,
 у погледу стања коштано мишићног система
1) коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
2) одговарајући степен физичке снаге мишића ангажованих у обављању радних активности
 у погледу стања респираторног система
показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама
 у погледу стања кардиоваскуларног система
показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким
 у погледу стања ендокриног система
показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама
 у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким
границама
J.

У погледу чула слуха и стања функције равнотеже

ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
K. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна
сочива) ;
2) нормални колорни вид
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
L. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Аутогеног заваривача су исте оне које су
прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници (''Службени лист СРЈ'' бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'' БР. 1/2000)
III. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Аутогеног заваривача, на периодичном здравственом
прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
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здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове
Аутогеног заваривача, утврдјене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврдјених
последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне
способности организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже

C. У погледу стања чула вида
7) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна
сочива) ;
8) нормални колорни вид
9) видно поље нормалне ширине ;
10) нормална адаптација на таму ;
11) нормалан интраокуларни притисак ;
12) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'' број 120/07 и 93/08 – измене и допуне)
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :
17. за рад у неповољним микроклиматским условима
18. за статички физички рад
19. за рад на висини
20. за психичка оптерећења
21. за рад у условима неодговарајућег осветљења
22. за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

23. за рад у условима буке

2.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ВОЂА ЕКИПЕ ЗАВАРИВАЧА

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Вође екипе заваривача, пре ступања на рад, мора на
здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврдјених Актом о процени ризика :
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у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
одговарајући степен физичке снаге мишића ангажованих у обављању радних активности


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна
сочива ;
2) нормалан колорни вид :
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Вође екипе заваривача су исте оне које су
прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници (''Службени лист СРЈ'',бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)

II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Вође екипе заваривача, на периодичном здравственом
прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
G. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове вође
екипе заваривача, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених последица
повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности
организма и не утичу на здравствену способност радника
H. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
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I.

У погледу стања чула вида

добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива) ;
нормалан колорни вид ;
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
· има добар стерео вид

ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, ''Службени
гласник РС'' број 120/07 И 93/08 – Иизмене и допуне
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за статички физички рад

3.

за рад на висини

4.

за психичка оптерећења

5.

за рад у условима неодговарајућег осветљења

6.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

7.

за рад у условима буке

3.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ВОЗАЧ ТЕШКЕ МОТОРНЕ ДРЕЗИНЕ (ВОЗАЧ ТМД И ВОЗАЧ
МПВ)

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Возача ТМД - е, пре ступања на рад, мора на здравственом
прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврдјених Актом о процени ризика :
у погледу психичког стања
когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,
у погледу стања коштано мишићног система
коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
у погледу стања респираторног система
показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама
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у погледу стања кардиоваскуларног система
показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама
у погледу стања ендокриног система
показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама
у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину ;
нормалан колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Возача ТМД - е су прописане у постојећем 655
Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'',
бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)

II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Возач ТМД - е, на периодичном здравственом прегледу
мора испуњавати следеће здравствене услове :
D. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове Возача
ТМД - е, утврдјене на предходном лекарском прегледу,
E. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
F. У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива) ;
норрмалан колорни вид ;
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
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ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – Измене и допуне)
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :
1.за психичка оптерећења
2.за рад у условима неодговарајућег осветљења
3.за рад у условима буке
4.за рад у условима општих вибрација
5.за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)
6.за рад у условима присутног аеросола биљног порекла (амброзија) са алергијским дејством

4.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ЧУВАР ПРУГЕ – КОСИНЕ

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Чувара пруге – чувара косине, пре ступања на рад, мора на
здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције,


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама,


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама,


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама,
 у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама,
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
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Ако за слух, испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже.
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину ;
нормални колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Чувара пруге – чувара косине су прописане у
постојећем 655 Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници
(''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Чувар пруге – чувар косине,
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :

на периодичном

У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове Чувара
пруге – чувара косине, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених
последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне
способности организма и не утичу на здравствену способност радника
У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
нормалан колорни вид
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА

Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне)
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за психичка оптерећења

3.

за рад у условима неодговарајућег осветљења и излагању ултравиолетном зрачењу (сунце)

4.

за рад у условима буке
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5.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

6.

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

5.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ПРУЖНИ РАДНИК
I. Претходни лекарски преглед

Железнички радник који ради на радном месту Пружног радника, пре ступања на рад, мора на
здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврдјених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

a) коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
b) одговарајући степен физичке снаге мишића ангажованих у обављању радних активности


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама или указују на
постојање одређених промена услед болести или старења а које не утичу на радну способност радника


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормални колорни вид :
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контриндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Пружног радника су исте оне које су прописане
у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници
(''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
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Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Пружног радника,
прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :

на периодичном здравственом

A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове пружног
радника, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених последица повреда и
оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности организма и
не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормалан колорни вид ;
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне)
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за статички физички рад

3.

за психичка оптерећења

4.

за рад у условима неодговарајућег осветљења и излагање ултраљубичастом зрачењу (сунце)

5.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

6.

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

7.

за рад у условима буке

6.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : РУКОВАОЦ ЛАКОМ ПРУЖНОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ
Претходни лекарски преглед

Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца лаком пружном механизацијом, пре ступања
на рад, мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
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A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива ;
нормални колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Руковаоца лаком пружном механизацијом су
прописане у постојећем 655 Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца лаком пружном механизацијом,
периодичном здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :

на

A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове месту
руковаоца лаком пружном механизацијом, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима
утврђених последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују
функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
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Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива) ;
нормални колорни вид ;
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид

ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне)
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :

1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за рад у условима неодговарајућег осветљења

3.

за рад у условима буке

4.

за рад у условима вибрација

5.

за психичка оптерећења

6.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

7.

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

7.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : РУКОВАОЦ МАШИНА ЗА ПРУЖНЕ РАДОВЕ
I. Претходни лекарски преглед

Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца машина за пружне радове, пре ступања на рад,
мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
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у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1.
2.
3.
4.
5.

добра оштрина вида на близину и даљину ;
нормалан колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Руковаоца машина за пружне радове су
прописане у постојећем 655 Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ“, бр. 1/2000)

II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца машина за пружне радове, на периодичном
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове
руковаоца машина за пружне радове, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима
утврђених последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују
функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормалан колорни вид ;
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормалан интраокуларни притисак ;
5) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
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ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'' број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за психичка оптерећења

3.

за рад у условима буке

4.

за оптерећења чула вида

5.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

6.

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

8.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ЗАПОСЛЕНИ НА ОПРАВЦИ МОСТОВА И ВАГА (И
ПОСЛОВОЂА НА ИСТИМ ПОСЛОВИМА, БРАВАР-МЕХАНИЧАР)

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Радника на оправци мостова и вага, пре ступања на рад,
мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

1) коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
2) одговарајући степен физичке снаге мишића ангажованих у обављању радних активности


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама или указују на
постојање одредјених промена услед болести или старења а које не утичу на радну способност радника


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама или указују на
постојање одредјених промена услед болести или старења а које не утичу на радну способност радника
 у погледу стања ендокриног система
показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система
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показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1.добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива;
2.нормални колорни вид ;
3.видно поље нормалне ширине ;
4.нормална адаптација на таму ;
5.нормалан интраокуларни притисак ;
6.уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Радника на оправци мостова и вага су исте
оне које су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати
железнички радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Радника на оправци мостова и вага, на периодичном
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A.У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове Радника
на оправци мостова и вага, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврдјених
последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне
способности организма и не утичу на здравствену способност радника
B.У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C.У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормални колорни вид ;
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - ЈН бр. 2/19

38/ 128

2.

за рад у условима неодговарајућег осветљења

3.

за статички физички рад

4.

за рад на висини

5.

за психичка оптерећења

6.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

7.

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

8.

за рад у условима буке

9.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : КОВАЧ – БРАВАР НА СКРЕТНИЦИ

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Ковача – бравара на скретници, пре ступања на рад, мора
на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :
у погледу психичког стања
когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,
у погледу стања коштано мишићног система
коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
одговарајући степен физичке снаге мишића ангажованих у обављању радних активности
у погледу стања респираторног система
показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама или указују на
постојање одређених промена услед болести или старења а које не утичу на радну способност радника
у погледу стања кардиоваскуларног система
показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама или указују на
постојање одређених промена услед болести или старења а које не утичу на радну способност радника
у погледу стања ендокриног система
показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама
у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива ;
нормални колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
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нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Ковача – бравара на скретници су исте оне које
су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)

II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Ковача – бравара на скретници, на периодичном
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове ковача
– бравара на скретници, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених
последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне
способности организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива) ;
нормални колорни вид ;
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'' број, 120/07 и 93/08 – измене и допуне)
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне) :
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за статички физички рад

3.

за психичка оптерећења

4.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

5.

за рад у условима буке
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10. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА - ДИЗАЛИЧАР
(РУКОВАЛАЦ ДВОПУТОГ БАГЕРА)
I Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца градђвинским машинама - дизаличара, пре
ступања на рад, мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама
У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину ;
нормални колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Руковаоца грађевинским машинама дизаличара су прописане у постојећем 655 Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати
железнички радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ', бр. 1/2000).
Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца грађевинским машинама - дизаличара, на
периодичном здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
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У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности :
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове
руковаоца грађевинским машинама - дизаличара, утврђене на предходном лекарском прегледу.
У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива) ;
нормални колорни вид ;
видно поље нормалне ширине ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за рад у условима неодговарајућег осветљења

3.

за психичка оптерећења

4.

за рад у условима буке

5.

за рад на висини

6.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

7.

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

11. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : РУКОВАОЦ УТОВАРИВАЧИМА-ДОНЕЛИ
Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца утоваривачима донели, пре ступања на рад,
мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,
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у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама
У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину ;
нормални колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Руковаоца утоваривачима донели су
прописане у постојећем 655 Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Руковаоца утоваривачима донели, на периодичном
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности :
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове
руковаоца утоваривачима донели и крановима , утврђене на предходном лекарском прегледу.
У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
У погледу стања чула вида
добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива) ;
нормални колорни вид ;
видно поље нормалне ширине ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
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ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о претходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за рад у условима неодговарајућег осветљења

3.

за психичка оптерећења

4.

за рад у условима буке

5.

за рад на висини

6.

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

7.

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

СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

НАЗИВ РАДНИХ МЕСТА
ВОЗАЧ МОТОРНОГ ПРУЖНОГ ВОЗИЛА (МПВ)
ПОСЛОВОЂА ЗА ТТ (КАБЛОВСКА)
ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР ЗА ТТ (КАБЛОВСКА)
ЕЛЕКТРОТЕХАНИЧАР ЗА ТТ (КАБЛОВСКА)
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТТ (КАБЛОВСКА)
РУКОВАЛАЦ – ВОЂА ПОСЛА КМ
РУКОВАЛАЦ КМ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР КМ
ШЕФ ДЕОНИЦЕ ЗА СС
ПОСЛОВОЂА ЗА СС
ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР ЗА СС
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА СС
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА СС
МЕХАНИЧАР ЗА СС
ПОСЛОВИ
НА
РЕДОВНОМ
ОДРЖАВАЊУ
ЕКСКАЛАТОРА, КЛИМА УРЕЂАЈА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И
ГРЕЈНИХ СИСТЕМА
(ПОСЛОВОЂА, ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР, МЕХАНИЧАР)
'' ВУКОВ СПОМЕНИК ''
ПОСЛОВОЂА ЗА ЕЕП
ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР ЗА ЕЕП
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЕП
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ЕЕП
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периодицитет
лекарских
прегледа
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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20
21
22
23
24
25
26

1.

ПОСЛОВОЂА ЗА ВЕЕП
ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР ЗА ВЕЕП
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ВЕЕП
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ВЕЕП
ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР ЗА ПЕЕП
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ПЕЕП
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ПЕЕП

24/12
24/12
24/12
24/12
12
12
12

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ВОЗАЧ МОТОРНОГ ПРУЖНОГ ВОЗИЛА
I. Претходни лекарски преглед

Железнички радник који ради на радном месту Возача моторног пружног возила, пре ступања на рад, мора
на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
M. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама
N. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
O. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)


добра оштрина вида на близину и даљину ;
нормалан колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
има добар стерео вид
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P. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Возача моторног пружног возила су прописане
у постојећем 655 Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници
(''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Возача моторног пружног возила, на периодичном
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове:
G. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове возача
ТМД - е, утврђене на предходном лекарском прегледу,
H. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
I.

У погледу стања чула вида

1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива) ;
2) колорни вид : распознавање боја по псеудоизохроматским таблицама, по потреби и
аномалоскопски по Нагел – у ;
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1. за психичка оптерећења


за рад у условима неодговарајућег осветљења



за рад у условима буке



за рад у условима општих вибрација



за рад у условима утврђених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)
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2.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ПОСЛОВИ НА ОДРЖАВАЊУ КАБЛОВА И ВАЗДУШНИХ
ВОДОВА (ПОСЛОВОЂА ЗА ТТ, ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР ЗА ТТ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР
ЗА ТТ И ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТТ)

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Послова на одржавању каблова и ваздушних водова, пре
ступања на рад, мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна
сочива ;
2) нормалан колорни вид :
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Послова на одржавању каблова и ваздушних
водова су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају
испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Послова на одржавању каблова и ваздушних водова, на
периодичном здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
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J.

У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности

Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова на
одржавању каблова и ваздушних водова, утврдјене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима
утврдјених последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују
функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност радника
K. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
L. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормалан колорни вид ;
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'' број, 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за психичка оптерећења

3.

за рад на висини и под земљом (''Вуков Споменик'')

4.

за рад у условима неодговарајућег осветљења

5.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

3.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ПОСЛОВИ НА КОНТАКТНОЈ МРЕЖИ (ПОСЛОВОЂА
КМ, РУКОВАЛАЦ КМ,ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА КМ)

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Послова на контактној мрежи, пре ступања на рад, мора на
здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,
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у погледу стања коштано мишићног система

3) коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
4) одговарајући степен физичке снаге мишића ангажованих у обављању радних активности


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна
сочива ;
2) нормалан колорни вид :
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Послова на контактној мрежи су исте оне које
су прописане у постојећем Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000).
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Послова на контактној мрежи,
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :

на периодичном

A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова на
контактној мрежи, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврдјених последица
повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности
организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормалан колорни вид ;
3) видно поље нормалне ширине ;
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4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за статички физички рад

3.

за психичка оптерећења

4.

за рад на висини и под земљом (''Вуков Споменик'')

5.

за рад у условима неодговарајућег осветљења

6.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

4.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ПОСЛОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СС УРЕЂАЈА
(ШЕФ ДЕОНИЦЕ ЗА СС, ПОСЛОВОЂА ЗА СС, ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР ЗА СС,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА СС, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА СС И МЕХАНИЧАР ЗА
СС)

I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту послова на одржавању СС уређаја, пре ступања на рад,
мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

1) коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције
2) одговарајући степен физичке снаге мишића ангажованих у обављању радних активности


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система
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показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива ;
нормалан колорни вид ;
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
Послова на одржавању СС уређаја, су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и
''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Послова на одржавању СС уређаја, на периодичном
здравственом прегледу мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова на
одржавању СС уређаја, утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених
последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне
способности организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) колорни вид : распознавање боја по псеудоизохроматским таблицама, по потреби и
аномалоскопски по Нагел – у
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'' број, 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
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Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1.

за рад у неповољним микроклиматским условима

2.

за статички физички рад

3.

за психичка оптерећења

4.

за рад на висини

5.

за рад у условима неодговарајућег осветљења

6.

за рад у условима буке

7.

за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)

5.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : ПОСЛОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИМА УРЕЂАЈА,
ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ГРЕЈНИХ СИСТЕМА ''ВУКОВ СПОМЕНИК'' (ПОСЛОВОЂА, ГЛАВНИ
МЕХАНИЧАР И МЕХАНИЧАР)
I. Претходни лекарски преглед

Железнички радник који ради на радном месту Послова на редовном одржавању клима уредјаја,
вентилације и грејних система, пре ступања на рад, мора на здравственом прегледу испуњавати следеће
здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утвђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
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C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна
сочива ;
2) нормалан колорни вид :
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Послова на редовном одржавању клима
уређаја, вентилације и грејних система су исте оне које су прописане у постојећем Правилнику о
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2000 и
''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Послова на редовном одржавању клима уредјаја,
вентилације и грејних система, на периодичном здравственом прегледу мора испуњавати следеће
здравствене
услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова на
одржавању клима уредјаја, вентилације и грејних система, утврдјене на предходном лекарском прегледу, а
и у случајевима утврдјених последица повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не
умањују функционалне способности организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдјен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) нормалан колорни вид ;
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):

2.

за рад под земљом

3.

за рад у условима неодговарајућег осветљења
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6.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА :
ПОСЛОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА:ЕЕП,ВЕП,ПЕП (ПОСЛОВОЂА, ГЛАВНИ МЕХАНИЧАР, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР
И ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР)
I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту пословође за ЕЕП,ВЕП,ПЕП главног механичара за
ЕЕП, ВЕП,ПЕП електротеханичара за ЕЕП, ВЕП,ПЕП и електромеханичара за ЕЕП, ВЕП,ПЕП пре
ступања на рад, мора на здравственом прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције у границама нормалних показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама


у погледу стања хематопоезног система

показатељи стања и стања хематопоезног система су у физиолошким границама
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврдђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива ;
нормалан колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид

D. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Железнички радник који ради на радном месту
пословође за ЕЕП, ВЕП,ПЕП главног механичара за ЕЕП, ВЕП,ПЕП електротехничара за ЕЕП,
ВЕП,ПЕП и електромеханичара за ЕЕП, ВЕП,ПЕП, су исте оне које су прописане у постојећем
Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ'',
бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
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II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту пословође за ЕЕП, главног механичара за ЕЕП
електротехничара за ЕЕП и електромеханичара за ЕЕП, на периодичном здравственом прегледу мора
испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова
пословође за ЕЕП, главног механичара за ЕЕП, електротехничара за ЕЕП и електромеханичара за ЕЕП,
утврђене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврђених последица повреда и оболења,
укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности организма и не утичу на
здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или контактна сочива)
;
2) колорни вид : распознавање боја по псеудоизохроматским таблицама, по потреби и
аномалоскопски по Нагел – у
3) видно поље нормалне ширине ;
4) нормална адаптација на таму ;
5) нормалан интраокуларни притисак ;
6) уредан бинокуларни вид :
 има добар стерео вид

ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне).
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврдјених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
3) за психичка оптерећења
4) за статички физички рад
5) за рад на висини
6) за рад у условима неодговарајућег осветљења

ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА (ТКП)
РАДНА МЕСТА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
Редни
број
1

периодицитет
лекарских
прегледа
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРЕГЛЕД КОЛА (ПРЕГЛЕДАЧ
24
КОЛА)
НАЗИВ РАДНИХ МЕСТА
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НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА : СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРЕГЛЕД КОЛА
(ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА)
I. Претходни лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Прегледача кола, пре ступања на рад, мора на здравственом
прегледу испуњавати следеће здравствене услове :
Q. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послова, без
контраиндикација за рад у условима фактора ризика утврђених Актом о процени ризика :


у погледу психичког стања

когнитивне, психосензорне и психомоторне функције и карактеристике личности у границама нормалних
показатеља,


у погледу стања коштано мишићног система

коштано мишићни (локомоторни) систем у нормалном стању и уредне функције,


у погледу стања респираторног система

показатељи стања и функције респираторног система су у физиолошким границама,


у погледу стања кардиоваскуларног система

показатељи стања и функције кардиоваскуларног система су у физиолошким границама,


у погледу стања ендокриног система

показатељи стања и функције ендокриног система су у физиолошким границама,
 у погледу стања хематопоезног система
показатељи стања хематопоезног система су у физиолошким границама,
R. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух, испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврђен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже.

S.

У погледу стања чула вида
1)
2)
3)
4)
5)
6)

добра оштрина вида на близину и даљину ;
нормалан колорни вид :
видно поље нормалне ширине ;
нормална адаптација на таму ;
нормалан интраокуларни притисак ;
уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид

T. Здравствене контраиндикације
Здравствене контраиндикације за рад на радном месту Прегледача кола су прописане у постојећем 655
Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници (''Службени лист СРЈ','
бр. 3/2000 и ''Службени гласник ЗЈЖ'', бр. 1/2000)
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II. Периодични лекарски преглед
Железнички радник који ради на радном месту Прегледача кола, на периодичном здравственом прегледу
мора испуњавати следеће здравствене услове :
A. У погледу општег здравственог стања односно психичке и физичке способности
Здравствено стање односно физичке и психичке способности које омогућавају обављање послове
Прегледача кола, утврдјене на предходном лекарском прегледу, а и у случајевима утврдјених последица
повреда и оболења, укључујући и контраиндикације, ако иста не умањују функционалне способности
организма и не утичу на здравствену способност радника
B. У погледу чула слуха и стања функције равнотеже
Ако за слух испитан тоналном лиминарном аудиометријом није утврđен већи губитак слуха и ако постоји
уредна функција равнотеже
C. У погледу стања чула вида
1) добра оштрина вида на близину и даљину, без или са корекцијом (наочари или
контактна сочива) ;
1) нормалан колорни вид ;
2) видно поље нормалне ширине ;
3) нормална адаптација на таму ;
4) нормалан интраокуларни притисак ;
5) уредан бинокуларни вид :
◦ има добар стерео вид
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕТХОДНОГ И ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА
Општи део програма предходног и периодичног преглед се обавља према Правилнику о предходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне)
Специфични прегледи и испитивања обављају се на основу утврђених штетности и опасности односно
посебних здравствених услова, у складу са Актом о процени ризика а на основу Правилника о предходним
и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (''Службени
гласник РС'', број 120/07 и 93/08 – измене и допуне):
1. за рад у условима неодговарајућег осветљења
2. за рад у неповољним микроклиматским условима
3. за статички физички рад, понављајуће брзе покрете и присилне положаје
4. за психичка оптерећења
5. за рад у условима буке
6. за рад у условима утврдјених хемијских штетности (гасова, пара, аеросола)
7. за рад у условима присутног аеросола биљног порекла (амброзија) са
алергијским дејством
8. за рад у условима излагања јонизујућем зрачењу (спољашње зрачење и интерна
контаминација) код товарних радиоактивних материјала
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II - ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Основ услуга:
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05,91/15 и
- 113/17);
- Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити
обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве
помоћи („Службени гласник РС“, бр.109/16.године);
Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини у „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. број 1/2016-4958 од 09.12.2016. године.
- Прве делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 6/2017-48 од 09.10.2017. године.
- Друге делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 4/2018-1160-275 од 12.12.2018. године.

ВРСТА
УСЛУГЕ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗА
У 2019. ГОД.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ
ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ УКАЗИВАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ

344

Број запослених који ће бити оспособљени за пружање прве помоћи планиран је на основу захтева Секција
и одобрења од стране Сектора за људске ресурсе и опште послове - Одељења за безбедност и здравље на
раду и вршиће се на основу истих.

ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ
ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ И ОРГАНИЗОВАЊЕ
ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ УКАЗИВАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ ПО
ЛОКАЦИЈАМА
Р.БР.

ЛОКАЦИЈА

Планирани број

45

1.

Београд

2.

Суботица

/

3.

Нови Сад

/

4.

Рума

5.

Зрењанин

/

6.

Панчево

/

7.

Ужице

/

8.

Краљево

9.

Пожаревац

/

10.

Лапово

/

11.

Зајечар

50

12.

Ниш

/

13.

Ср.Митровица

/

14.

Ваљево

/

15.

Пожега

/

16.

Сомбор

/

17.

Младеновац

/

18.

Лајковац

/

19.

Параћин

/

20.

Ћуприја

/

89

60
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21.

Чачак

22.

Косово Поље
Укупно прегледа

/

100
344

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
НАПОМЕНА:
- За пружање прве помоћи морају бити оспособљени руководиоци, као и најмање 2% од укупног броја
извршилаца у једној радној смени или локацијски одвојеној јединици. Запосленом се након
оспособљавања обавезно издаје Уверење о оспособљености за пружање прве помоћи.
- Обавези оспособљавања за пружање прве помоћи запосленима, подлежу железнички радници према
одредбама Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити
обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи
(„Службени гласник РС“, бр.109/16.) као и запослени распоређени на радном месту са повећаним ризиком
према Акту о процени ризика за сва радна места у радној околини за „Инфраструктуре железнице Србије“
ад (Бр. 1/2016-4958 од 09.12.2016. године) и његовим делимичним изменама и допунама.
- Издато Уверење о оспособљености за пружање прве помоћи је трајног карактера.
- За запослене који су оспособљени за пружање прве помоћи, сваке пете године организовати практичну
вежбу указивања прве помоћи на захтев Секције.

III – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ, ЗИДНИ
ОРМАРИЋИ И ПРЕНОСИВЕ ТОРБЕ
Основ услуге:
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05,91/15 и 113/17);
- Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити
обезбеђивањи на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве
помоћи („Службени гласник РС“, бр.109/16.године);
- Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини у „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. број 1/2016-4958 од 09.12.2016. године.
Прве делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 6/2017-48 од 09.10.2017. године.
- Друге делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 4/2018-1160-275 од 12.12.2018. године.

Попуна ормарића за пружање прве помоћи средствима и опремом за пружање
прве помоћи:
Редни
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9

СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Стерилна компреса од газе-појединачно паковање 10х10цм (5
ком.)
Стерилна газа по 1/4м- појединачно паковање 80х25цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1/2м- појединачно паковање 80х50цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1м- појединачно паковање 80х100цм (5 ком.)
Калико завој 8цм х 5м (5 ком.)
Калико завој 10цм х 5м (5 ком.)
Лепљиви фластери на котуру 2,5цм х 5м (2 ком.)
Лепљиви фластери са јастучићем (1 кутија)
Троугла марама величине 100х100х140цм (5 ком.)
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Укупно у
комадима
673
646
694
694
674
664
308
214
1060
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Игла сигурница (5 ком.)
Маказе са заобљеним врхом (1 ком.)
Рукавице за једнократну употребу, пар (5 ком.)
Памучна вата, 100г (2 ком.)
Нејодно антисептичко средство за кожу 100мл (1 ком.)
Спецификација садржаја (1 ком.)
Преносиве торбе без садржаја
Зидни ормарићи без садржаја
Индивидуални први завој са једним јастучетом 12цм х 10цм
Адхезивни завојни материјал 10цм х 8цм
Маска за давање вештачког дисања за једнократну употребу
Термо- изолациона алуфолија
Калико завој- уткани руб 6цм х 5м
Калико завој- уткани руб 5цм х 5м
Калико завој- уткани руб 2,5цм х 5м
Индивидуални први завој типа ИИ
Адхезивни завојни материјал 10цм х 4цм

1011
248
1054
459
252
194
24
23
75
375
375
225
375
375
375
150
375

У 2019. години планирана је набавка око 28 комплета зидних ормарића са прописаном санитетском
материјалом и 33 преносиве торбе са прописаним санитетским материјалом.

ВРСТА

ПЛАНИРАНИ
БРОЈ У 2019.
ГОДИНИ.

1.

Санитетски материјал за
пружање прве помоћи за попуну

Према претходној
табели

2.

Зидни ормарићи

28

3.

Преносиве торбе

33

Ред.
број

Набавка наведених зидних ормарића и преносивих торби за пружање прве помоћи, вршиће се према
достављеним плановима и захтевима Секција.
Напомена: Средства и опрема за пружање прве помоћи у зидним ормарићима или преносивим торбама
обезбеђује се одредбама Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају
бити обезбеђивањи на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве
помоћи („Службени гласник РС“, бр.109/16.године);

IV - ЦИЉАНИ ПРЕГЛЕДИ ОЧИЈУ И ВИДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ КОРИСТЕ ОПРЕМУ ЗА РАД
СА ЕКРАНОМ
-

Основ услуге:
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном
(„Сл. гласник РС“бр.106/09,93/13);
Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини у „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. број 1/2016-4958 од 09.12.2016. године.
Прве делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 6/2017-48 од 09.10.2017. године.
Друге делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 4/2018-1160-275 од 12.12.2018. године.

Напомена: Обим услуга је утврђен на основу достављених података организационих делова и облика
„Ифраструктура железнице Србије" А.Д., анализе и одобрења од стране Стручног тима Друштва за израду
Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини.
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Укупан број запослених који подлежу прегледу вида по Правилнику о превентивним мерама за
безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном за наведени период, а сходно
достављеним подацима Секција у „Инфраструктура железнице Србије" А.Д.
ВРСТА
УСЛУГЕ

ЦИЉАНИ ПРЕГЛЕДИ ОЧИЈУ И
ВИДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ
КОРИСТЕ ОПРЕМУ ЗА РАД СА
ЕКРАНОМ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ
ПРЕГЛЕДА ЗА
НАВЕДЕНИ ПЕРИОД
У 2019. ГОД.

499

ПЛАНИРАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА ПО ЦЕНТРИМА ГДЕ СЕ
ВРШЕ

Р.БР.

1.
2.
3.

ЛОКАЦИЈА

Циљани преглед
очију и вида

Београд
Ниш
Нови Сад

242
132
125
499

V – ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ
Основ услуге:
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05,91/15 и 113/17);
- Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине
(„Службени гласник РС“, број 94/06, 108/06, 114/14, 102/15);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са
екраном („Службени гласник РС“, број 106/09, 93/13);
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу
(„Службени гласник РС“, број 111/15,);
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број
104/09,);
- Методологија превенитивних и периодичних испитивања услова радне околине
- Сертификат о акредитаацији лабораторије за испитивање по захтевима стандарда SRPS ISO IEC
17025:2006
- Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини број 1/2016-4958 од 09.12.2016. године.
- Прве делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 6/2017-48 од 09.10.2017. године.
- Друге делимичне измене и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној околини у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 4/2018-1160-275 од 12.12.2018. године.
ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА
ПЛАНИРАНИ БРОЈ
ИСПИИВАЊА
У 2019. ГОД.

Микроклима
Бука

457
63
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Осветљеност
Мерење хемијских
штетности
Мерење запрашености
Мерење зрачења трафо
станица
Мерење зрачења екрана

798
/
3
/
/

НАПОМЕНА: Испитивање услова радне околине планирано је на основу захтева Секција и
одобрења од стране Сектора за људске ресурсе и опште послове - Одељења за безбедност и здравље
на раду и вршиће се на основу истих.

Предметна услуга ће се вршити на локацијама наведеним у табеларном приказу:
ПЛАНИРАН БРОЈ ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ ПО ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ СЕ ВРШЕ
микроклима
летња

микроклима
зимска

ОЦ за СП Панчево
ОЦ ЗОП Панчево
ОЦ ЕТП Панчево
Укупно Панчево
ОЦ ЗОП Београд

33
8
6
47
20

9
8
6
23
20

Укупно Београд
ОЦ ЕТП Ужице
ОЦ ЗОП Ваљево

20
20
24
44
10
10
20
8

20

Мерна места

Укупно Ужице
ОЦ за СП Краљево
ОЦ ЗОП Краљево
Укупно Краљево
ОЦ за СП Нови Сад
ОЦ за ЗОП Нови
Сад
ОЦ за ЕТП Нови
Сад
Укупно Нови Сад
ОЦ за СП Ниш
ОЦ за ЕТП Ниш
Укупно Ниш
ОЦ за СП Рума
ОЦ ЗОП Сремска
Митровица
ОЦ ЗОП Пожаревац
ОЦ за СП Лапово
ОЦ ЗОП Параћин

Укупно

3
3
5
5

бука

2
1
3
20
20
10
8
18
10
10
20

мерење
хем.штетности

мерење
запрашености

642
8
6
656

0

0

0

0

0

3
3

0

0

0

3
3

осветљеност

0
2

8

1

15

15

31
48
2
50
56

0

0

18

0

0

0
56

0

0
82

0

0

23

22

10
15
2
микроклима
летња
318

10

мерење
хем.штетности
0

мерење
запрашености
3

микроклима
зимска
139

14
2

10
15

бука

осветљеност

63

798

- Хемијске материје у лабораторијама ЕТП-а: ацетон, амонијак, бензен, етилен гликол, пентан, угљендиоксид, водоник сулфид, прашина тврдог дрвета, сумпорна киселина, сирћетна киселина, толуен.
- Карциногени или мутагени (бензен, прашина тврдог дрвета, винилхлорид мономер) у радионицама и
лабораторијама.
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- Електромагнетна зрачења у трафо станицама, у сали система информационих технологија и ТК
центрима и слично.
Услуге испитивање услова радне околине ће се вршити сукцесивно у периоду важења Уговора, према
динамици утврђеној од стране Наручиоца, a на основу појединачних захтева Наручиоца.
По завршетку испитивања извршилац услуге је обавезан да изда валидне стручне налазе (извештаје), о
измереним вредностима захтеваних параметара са предлозима мера за евентуална законска ограничења,
побољшање услова и смањење штетних утицаја у складу са дозвољеним акционим вредностима. Стручни
налаз мора бити издат најкасније 10 дана од дана завршеног испитивања.
Уз стручни налаз, правно лице које је обавило испитивања услова радне околине прилаже:
-

копију важеће лиценце за обављање послова испитивања услова радне околине (хемијских и
физичких штетности, осим јонизујућег зрачења, микроклиме и осветљености), као и

-

копију важеће лиценце одговорног лица за обављање послова испитивања услова радне околине
издату од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања- Управа за
безбедност и здравље на раду које је потписало стручни налаз и доказе о еталонирању
примењених уређаја за мерење:

Уколико извршене услуге не одговарају уговореним, наручилац има право на рекламацију у периоду од 6
месеци од дана достављања стручног налаза (извештаја).
Обезбеђивање квалитета извршења услуге и начин спровођења контроле - обавезе наручиоца и
извршиоца
◦ Наручилац се обавезује да:
- изради месечни План испитивања услова радне околине, у складу са захтевима
Сектора/Секција/ОЦ;
- организује рад и надзор над извођењем услуге испитивања услова радне околине преко Сектора за
људске ресурсе-Одељење за безбедност и здравље на раду;
- благовремено обезбеди неопходну техничко-организациону подршку и прописану техничку
документацију на локацијама где се наведена услуга реализује.
- овлашћено лице „Инфраструктура железнице Србије“а.д. сачини Записник о извршеном
испитивању услова радне околине.
- наведени Записник мора бити потписан од стране овлашћеног лица наручиоца и извршиоца.
◦ Извршилац се обавезује да:
- поступак услуге испитивања услова радне околине изврши у складу са прописаном методологијом
и лиценцом;
- по позиву наручиоца, у складу са месечним планом, предузме потребне радње ради извршења
наведене услуге;
- услугу испитивања услова радне околине не врши без претходног одобрења и сагласности Сектора
за људске ресурсе-Одељење за безбедност и здравље на раду;
◦ Извршилац се обавезује да извршену услугу прате следећа документа:
- стручни налаз (извештај) који садржи све елементе сходно наведеном Правилнику о поступку
прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине о измереним вредностима
захтеваних параметара са предлозима мера за евентуална законска ограничења, побољшања услова
и смањења штетних утицаја у складу са дозвољеним акционим вредностима;
- уз стручни налаз (извештај) је дужан да состави:
копију лиценце правног лица и одговорног лица које је потписало стручни налаз (Извештај);
- уз стручни налаз (извештај) достави доказе о поседовању и еталонирању неопходне мерне
опреме за све тражене параметре (уверење о еталонирању/калибрацији опреме) као и
обострано потписан Записник о извршеном испитивању услова радне околине.

VI - ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА КОЈ ИМАЈУ ЗА ЦИЉ ПРОВЕРУ
ЗДРAВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ
Основ прегледа:
- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/2013, 91/15 и 113/17);
- Закон у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,број 41/09 и 53/10);
- Правилник о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених
категорија моторних возила („Службени гласник РС“, бр. 83/11);
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-

Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени
гласник РС“, број 24/17).

Р.
бр.

ВРСТА
ПРЕГЛЕДА

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА
У 2019. ГОДИНИ

1.

ПРЕТХОДНИ

63

2.

ПЕРИОДИЧНИ

569

3.

ВАНРЕДНИ

991

4.

КОНТРОЛНИ

240

Број периодичних прегледа на које се запослени упућују према Правилнику о здравственим условима које
морају испуњавати железнички радници планиран је на основу прописане евиденције и захтева Секција.
- Возаче моторних возила упућивати на периодичне здравствене прегледе са периодицитетом од 3 године,
а код возача који управљају возилом са надоградњом ( дизалица, кран... ) са периодицитетом од 12 месеци.

ПЛАНИРАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА ПО ЦЕНТРИМА ГДЕ СЕ ВРШЕ
ПРЕГЛЕДИ И ОСНОВ ПРЕГЛЕДА
Р.БР.

СЕКЦИЈА

ПРЕТХОДНИ

ПЕРИОДИЧНИ

ВАНРЕДНИ

КОНТРОЛНИ

правилник

правилник

правилник

правилник

314
79
176

743
175
73

189
26
25

569

991

240

1.

Београд

2.

Ниш

3.

Нови Сад

48
0
15

Укупно прегледа

63

× Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници
(„Службени гласник РС“, број 24/17);

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА КОЈИ ИМАЈУ ЗА ЦИЉ ПРОВЕРУ
ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ

1. Претходни преглед









Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза,
социоепидемиолошки подаци ,антропометрија телесна маса, висина,индекс телесне масе)
Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ,
АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције
слуха,испитивање функције равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на
даљину и близину, испитивање стерео вида, испитивање распознавања боја, адаптација на таму,
ширина видног поља
Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки
статус/поремећај свести, испитивање стања можданих нерава, функција равнотеже
Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју,
испитивање психичких функција
Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и квалитет
интелектуалне инсуфицијентности, психомоторних поремећаја, психосензорних поремећаја и
поремећаја личности
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Социјална анкета
Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности
У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи

2. Периодични преглед










Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза,
социоепидемиолошки подаци ,антропометрија телесна маса, висина,индекс телесне масе)
Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ,
АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције
слуха,испитивање функције равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на
даљину и близину, испитивање стерео вида, испитивање распознавања боја, адаптација на таму,
ширина видног поља
Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки
статус/поремећај свести, испитивање стања можданих нерава, функција равнотеже
Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју,
испитивање психичких функција
Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности
У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи

З. Ванредни преглед
Елементи прегледа зависе од природе оболења радника коме се цени радна спосбност и одређује их
специјалиста медицине рада.
Ванредни преглед обухвата:
 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза,
социоепидемиолошки подаци ,антропометрија телесна маса, висина,индекс телесне масе)
 Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ,
АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
 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
4 . Контролни преглед
Контролни преглед најћешће обухвата контролне преглед крвног притиска, плућне функције и
понављање одређених лабораторијских анализа и проширење обима истих, достављање на увид тражене,
а потребне медицинске и друге документације, потом 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 Правилника о здравственим условима које морају испуњавати
железнички радници („Службени гласник РС“, број 24/17).
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.

Прилог: списак радних места према Правилнику о здравственим условима које морају
испуњавати железнички радници („Службени гласник РС“, број 24/17);
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Списак радних места на којима се запослени упућују на прегледе према Правилнику о
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени гласник РС“, број
24/17) са периодицитетом лекарских прегледа израженог у месецима

Сектор за саобраћајне послове
ОТПРАВНИК ВОЗОВА
ВОЗНИ МАНЕВРИСТА
ОПЕРАТОР НА СПУШТАЛИЦИ
ЧУВАР ПРЕЛАЗА
ШЕФ СТАНИЦЕ
ЗАМЕНИК ШЕФА СТАНИЦЕ
ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ
ОПЕРАТИВНИ ПОМОЋНИК
САОБРАЋАЈНИ ДИСПЕЧЕР
КОНТРОЛОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
ЧУВАР ПРЕЛАЗА
Сектор за грађевинске послове
ВОЂА ПРУЖНИХ РАДОВА
ШЕФ ПРУЖНЕ ДЕОНИЦЕ
ПОМОЋНИК ШЕФА ПРУЖНЕ ДЕОНИЦЕ
ЗАМЕНИК ШЕФА ПРУЖНЕ ДЕОНИЦЕ
Сектор за електротехничке послове

периодицитет лекарских
прегледа
12
12
12
36
48
48
48
48
48
48
36
Периодицитет
лекарских прегледа
36
48
48
48
периодицитет лекарских
прегледа

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ТТ
РУКОВАЛАЦ ТТ
ШЕФ ДЕОНИЦЕ ТТ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА
РУКОВАЛАЦ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ
ДИСПЕЧЕР ЦЕНТРА ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ
ШЕФ ДЕОНИЦЕ ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ
ШЕФ ДЕОНИЦЕ ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ

48
48
48
48
48
48
48
48
48

РУКОВОДИЛАЦ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ДИСПЕЧЕРСКЕ
СЛУЖБЕ

48

VII - 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
Основ прегледа:
1. Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, бр.104/13,66/15 – др.
закон и 92/15);
2. Правилник о поступку за проверавање психичке и физичке способности железничких радника пре
њиховог ступања на рад и у току рада („Службени лист СРЈ“, бр. 3/00).

РАДНО МЕСТО
СЕКЦИЈА
Секција
Секција
Секција
Секција

за
за
за
за

СП
СП
СП
СП

БЕОГРАД
НОВИ САД
НИШ
УЖИЦЕ

Отправник возова и Шеф који дежура као
отправник возова;
Руковалац маневре ; Вођа
маневре,Маневриста;
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Надзорни скретничар,скретничар;
Возни диспечер на ТК;
Оператер на спушталици;
Чувар прелаза
Секција
Секција
Секција
Секција
Секција

ЗОП БЕОГРАД
за МОП БЕОГРАД
ЗОП НОВИ САД
ЗОП НИШ
ЗОП УЖИЦЕ

Секција
Секција
Секција
Секција

за
за
за
за

ЕТП
ЕТП
ЕТП
ЕТП

Чувар пруге
Возач моторног пружног возила

БЕОГРАД
НОВИ САД
НИШ
УЖИЦЕ

Возач МПВ, Возач ТМД-а

Планиран обим услуга вршења “предрадних“ лекарских прегледа за 2019. годину је према оквирним
плановима Секција.
ВРСТА
УСЛУГЕ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ
ПРЕГЛЕДА У 2018. ГОД.

ПРОВЕРАВАЊЕ ПСИХИЧКЕ И
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕ ЊИХОВОГ
СТУПАЊА НА РАД И У ТОКУ РАДА

15061

Провера психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на рад и у току рада врши се
ради повећања степена безбедности железничког саобраћаја. Састоји се из општег прегледа здравственог
стања: Преглед лекара опште праксе, мерење крвног притиска 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.
Лекарска провера способности за рад врши се путем организованих здравствених јединица (амбуланти,
мобилних лекарских екипа и сл.). према територијалној покривеност пружања прописаних и наведених услуга.

ПЛАН ПРЕДРАДНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА
2019.ГОДИНУ ПО ЛОКАЦИЈАМА

Р.БР.

1.
2.
3.
4.
5.

ЛОКАЦИЈА

Београд
Суботица
Нови Сад
Рума
Зрењанин

Укупно по локацијамапредрадни лекарски
прегледи

2515
1310
1285
604
1050
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6.
Панчево
7.
Ужице
8.
Краљево
9.
Пожаревац
10. Лапово
11.
Зајечар
12.
Ниш
13.
Ср.Митровица
14. Ваљево
15. Пожега
16. Сомбор
17. Младеновац
18. Лајковац
19. Параћин
20. Ћуприја
21. Чачак
Укупно:

470
1288
1312
200
305
526
3018
24
32
150
255
220
180
32
85
200
15.061

НАПОМЕНА: Предрадни лекарски прегледи се врше у свим железничким станицама и деоницама од
стране мобилних лекарских екипа, а према Оквирном плану проверавања способности за рад на
магистралним и осталим пругама.

VIII - РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗАВОДА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА НА ОЦЕНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА
Основ: Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени
гласник РС“, број 24/17).
Напомена: Сходно члану 39. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници („Службени гласник РС“, број 24/17), Комисија ће решавати приговоре железничких радника.

ВРСТА
УСЛУГЕ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ КОМИСИЈА У
2018. ГОД.

РАД ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА НА ОЦЕНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

249

ПЛАНИРАНИ БРОЈ КОМИСИЈА
У 2019. ГОД. ПО ЛОКАЦИЈАМА

Р.БР.

1.
2.
3.

ЛОКАЦИЈА

Београд
Ниш
Нови Сад

Рад другостепене комисије на
решавању приговора на
оцену здравствене
способности железничких
радника

127
65
57
249

Пружалац услуга се обавезује да:
- предметне услуге пружа стручно и квалитетно
- за извршење истих ангажује лекаре специјалисте, медицинске сестре, лаборанте и друго
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медицинско особље, које је неопходно за квалитетно обављање предметних услуга;
- током трајања уговора не мења (не смањује) број и структуру запослених лица наведених
у Обрасцу 12 – Изјава о довољном кадровском капацитету;
- обезбеди одговрајући простор за извршење услуга који ће бити снабдевен неопходном
медицинском опремом за обављање предметних услуга.
Понуда мора да обухвати свe елементе из техничке спецификацијe.
Понуђене услуге морају у потпуности да одговарају техничким захтевима (спецификацијама)
наведеним у конкурсној документацији.
Понуђач се обавезује да ће услуге, које су предмет ове набавке, извршити у складу са захтевима
из конкурсне документације, као и нормативима, стандардима и прописима који важе за ову
врсту набавке.

3.3. Начин и рок извршења услуге и достављања извештаја и уверења
1.
програм здравствене заштитеће се вршити сукцесивно у периоду важења Уговора,
а на основу упута и списка запослених који се упућују на преглед.
 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 15 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 15 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 30 дана од дана извршене
оцене (на редовни-периодични лекарски преглед запослени се упућује у роковима
према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници („Службени гласник РС“, број 24/17) 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 15 дана од дана пријема приговора.
2.
Услуге испитивања услова радне околине ће се вршити сукцесивно у периоду
важења Уговора, према динамици коју утврђује наручилац услуге на основу
појединачних захтева и термина наведених у месечном плану истог. Рок за
извршење услуге износи максимално 5 дана од дана добијања захтева од стране
наручиоца. Уколико извршене услуге не одговарају уговореним, наручилац има
право на рекламацију у периоду од 6 месеци од дана достављања стручног налаза
(извештаја).
3.
Рок извршења набавке санитетског материјала, зидних ормарићи и преносивих
торби за пружање прве помоћи је 45 дана од дана потписивања Уговора. Испоруку
ће, о свом трошку, вршити понуђач. Испорука ће се вршити сукцесивно, у
периоду важења уговора, према динамици коју утврђује наручилац услуге, на
основу појединачних захтева наручиоца услуге, у места испоруке наведена у
захтеву. По извршеној испоруци, понуђач је дужан да, наручиоцу услуге, достави
извештај о извршеној испоруци.
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3.4. Местa извршења услуге
Територијална покривеност пружања прописаних и наведених услуга здравствене
заштите и то:
- за услуге под редним бројем II и VII 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,
деоницама од стране мобилних екипа, а према потребама Наручиоца;
- услуге под редним бројем VII у Нишу и Београду врше се непрекидно у току 24h, а
према потребама Наручиоца
- за услуге под редним бројем IV и VIII у местима: Београд, Нови Сад и Ниш, а према
потребама Наручица;
- за услуге под редним бројем I и VI у местима: Београд, Нови Сад и Ниш, а према
потребама Наручиоца
- за услуге под редним бројем III и V: на основу захтева Секција/ОЦ/ОЈ, пружање
услуге на целој територији Друштва

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
5.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

И

НАЧИН

ДОКАЗИВАЊА

ИСПУЊЕНОСТИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу XI ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
Да он и његов законски заступник и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
није осуђиван за неко од кривичних конкурсном документацијом
дела
као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
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3.

5.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да има важећу дозволу надлежног ДОЗВОЛА:
- Важећа
решења
Министарства
органа за обављање делатности која
здравља Републике Србије о
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
испуњености услова за обављање
1. тач. 5) ЗЈН и тоф:
делатности која је предмет јавне
- важеће
Решење
набавке, у виду неоверених копија,
Министарства
здравља
које је понуђач дужан да достави уз
Републике
Србије
о
понуду;
испуњености
услова
за
- Важећа лиценца за правно лице
обављање
здравствене
издата од Министарства за рад,
делатности на локацијама:
запошљавање, борачка и социјална
Суботица, Сомбор, Нови Сад,
питања - Управе за безбедност и
Рума, Београд, Младеновац,
здравље на раду, за обављање
послова испитивања услова радне
Лајковац, Пожега, Ужице,
околине (хемијских и физичких
Краљево, Лапово, Пожаревац,
штетности,
осим
јонизујећег
Зајечар,
Ниш,
Параћин,
зрачења
микроклиме
и
Ћуприја и Чачак;
осветљености), у вуду неоверене
- Важећу лиценцу за правно
копије, које је понуђач дужан да
лице и одговорно лице у
достави уз понуду;
правном лицу, за обављање
- Важећа лиценца за одговорно лице
послова испитивања услова
издата од Министарства за рад,
радне околине (хемијских и
запошљавање, борачка и социјална
физичких штетности, осим
питања - Управе за безбедност и
јонизујућег
зрачења,
здравље на раду, за обављање
послова испитивања услова радне
микроклиме и осветљености)
околине (хемијских и физичких
издату од стране Министарста
штетности, осим јонизујећег зрачења
за рад, запошљавање, борачка
микроклиме и осветљености) у виду
и социјална питања- Управа
неоверене копије, које је понуђач
за безбедност и здравље на
дужан да достави уз понуду;
раду.
- важећу лиценцу за предаваче –
- важећу лиценцу за предаваче –
испитиваче из прве помоћи издату од
испитиваче из прве помоћи
стране Министарства здравља у
издату
од
стране
складу са Правилником о ближим
Министарства
здравља
у
условима које мора да испуњава
складу са Правилником о
предавач-испитивач из прве помоћи,
начин стицања дозволе (лиценце),
ближим условима које мора да
изглед и садржај дозволе (лиценце),
испуњава предавач-испитивач
(„Службени гласник РС“, број
из прве помоћи, начин
33/2011), у виду неоверених копија
стицања дозволе (лиценце),
које је понуђач дужан да достави уз
изглед и садржај дозволе
понуду;
(лиценце),
(„Службени
гласник РС“, број 33/2011)
Понуде понуђача који не испуњавају овај
услов или не садрже захтевана документа
биће оцењене као неприхватљиве.
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5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНХ
УСЛОВА
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин:

ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Р.бр.
1.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним
финансијским капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске
године (2015., 2016. и 2017.) остварио приход од најмање 140.000.000,00
динара без ПДВ-а, за све три године.

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуд, достави попиуњен, потписан и оверен Образац
9 – Изјава о неопходном финансијском капацитету (дат у поглављу XI ове
конкурсне документације), уз који је потребно приложити Извештај о
бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре или Биланс стања
и Биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора. Уколико понуђач није
субјекат ревизије, у складу за Законом о рачуноводству и ревизији, дужан је
да достави одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу са законским
прописима за 2015., 2016., и 2017. годину.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов биће оцењене као
неприхватљиве.
НАПОМЕНА:
Понуђач није у обавези да доставља тражени доказ уколико су подаци јавно
доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне
банке Србије уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци,
који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

2.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним
пословним капацитетом, односно да је, најмање у једној од претходне три
године, рачунато од датума објављивања позива на порталу јавних набавки
извршио услуге, примерене предметној јавној набавци, у уговореном року и
кавалитету у збирном износу од најмање 140.000.000,00 динара без ПДВ-а,
укупно за све три године.

Доказ:

3.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен Образац
10– Изјава о неопходном пословном кацацитету (дат у поглављу XI ове
конкурсне документације), уз коју је потребно приложити потврде – референц
листе (Образац 10а– дат у поглављу XI ове конкурсне документације) својих
наручилаца као доказ да су, најмање у једној од претходне три године услуге
примерене предмету јавне набавке, реализовани у уговореном року и
квалитету.
Збирни износ свих референц листи (укупно за све три године) мора бити
једнак или већи од 140.000.000,00 динара.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним
техничким капацитетом и то:
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Редни
број
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Доказ:

4.

Назив

Локација/комад

Пословни просторамбуланта

Локација ( Суботица(1),
Сомбор(1), Нови Сад(1),
Рума(1), Београд(3),
Младеновац(1), Лајковац(1),
Пожега(1), Ужице(1),
Краљево(1), Лапово(1),
Пожаревац(1), Зајечар(1),
Ниш(1),Параћин(1),
Ћуприја(1) и Чачак(1)).
Комада
Комплет

РТГ апарат
Комплет за
антропометрију (вага,
висиномер)
ЕКГ 12 одвода
Комплет за испитивање
чула вида
Аудијометријска кабина
за испитивање чула слуха,
аудиометар и друга
опрема
Реациометар
NMR 3T

Захтевана
количина
19

3
25

Комада
Комплет

6
7

Комада

3

Комада
Комада

3
1

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави поуњен, потписан и оверен образац
11 – Изјава о довољном техничком капацитету (дат у поглављу XI ове
конкурсне документације) и
- уговор о власништву или уговор о закупу за пословни простор амбуланте у којима се врши предметна услуга за локације наведене на
позицији 1 (Суботица, Сомбор, Нови Сад, Рума, Београд,
Младеновац, Лајковац, Пожега, Ужице, Краљево, Лапово,
Пожаревац, Зајечар, Ниш, Параћин, Ћуприја и Чачак), у виду
неоверених копија и
- копију пописне листе основних средстава на дан 31.12.2018. године
са јасно назначеним позицијама (означено маркером или оловком) на
којима се налази предметна опрема и машине или фотокопије уговора
о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу или лизингу, или
фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена (за
позиције 2, 3,4,5,6,7 и 8.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним
кадровским капацитетом и то:
А) за услуге под редним бројем I, II, IV, VI, VII и VIII достави доказ да располаже
неопходним кадровским капацитетом и то:
Редни број
Назив
Захтевани
број
1.
Специјалиста медицине рада
10
2.
Специјалиста интерне медицине
5
3.
Специјалиста оториноларинголог
5
4.
Специјалиста офтамолог
5
5.
Специјалиста психијатар
3
6.
Психолог
5
7.
Медицинска сестра
70
8.
Предавач-испитивач за прву помоћ
40
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Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен и оверен Образац 12 –
Изјава о испуњености кадровског капацитета (дат у поглављу XI ове
конкурсне документације) и
- копије образаца пријаве код Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурaње Републике Србије (копије важећих М
образаца), из којих се види да су запослена (радно ангажована) лица
пријављена на пензијско осигурање најкасније на дан објављивања
јавног позива и копије образаца PPP-PD за месец који претходи месецу
објављивања јавног позива, за сваког запосленог појединачно;

Б) Понуђач је у дужан да, сходно Правилнику о условима и висини трошкова за
издавање
лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду
(„Службени гласник РС“, број 112/2013, 57/2014 и 102/2015), за испитивање услова
радне околине, уз понуду, за услуге под редним бројем V, достави доказ да

располаже неопходним кадровским капацитетом и то:
Редни број

Назив

1.

дипл. инж. тeхнoлoгиje или дипл. хeмичaра или дипл.
физикoхeмичaр или спeциjaлистa струкoвни инжeњeр
тeхнoлoгиje или спeциjaлсистa струкoвни хeмичaр
или спeциjaлистa струкoвни физикoхeмичaр –
најмање једног запосленог
лeкaра спeциjaлисту мeдицинe рaдa или лeкaра
спeциjaлисту хигиjeнe – најмање једног запосленог;
дипл. инж.мaшинствa или дипл. инж. eлeктрoтeхникe
и рaчунaрствa или дипл. физичaр или дипл. инж.
рудaрствa или спeц. струкoвни инжeњeр мaшинствa
или спeц. струкoвни инжeњeр eлeктрoтeхникe и
рaчунaрствa или спeциjaлистa струкoвни инжeњeр
рудaрствa или спeц. струкoвни физичaр – најмање
једног запосленог;
дипл. инжeњeра зaштитe нa рaду или спeциjaлистa
струкoвни инжeњeр зaштитe нa рaду – најмање једног
запосленог
лицe сa лицeнцoм зa oбaвљaњe пoслoвa испитивaњa
услoвa рaднe oкoлинe (oдгoвoрнo лицe), нa
нeoдрeђeнo врeмe, сa пуним рaдним врeмeнoм –
најмање једног запосленог

2.
3.

4.
5.

Захтевани
број
1

1
1

1
1

Сва лица наведена у понуди морају имати најмање 3 године радног искуства
на пословима испитивања услова радне околине или најмање 5 година радног
искуства у струци.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа
биће оцењене као неприхватљиве.
копије образаца пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурaње Републике Србије (копије важећих М образаца), из којих се види
да су запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање
најкасније на дан објављивања јавног позива и копије образаца PPP-PD за
Доказ:
месец који претходи месецу објављивања јавног позива, за сваког запосленог
појединачно;
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

5.3.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5.1.
И 5.2.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних
у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 у складу са чланом 77.
став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 6.
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у поглављу XI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана
75. став 1. тачка 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном приказу обавезних
услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ – важећег Решења Министарства
здравља Републике о испуњености услова за обављање здравствене делатности на
локацијама: Суботица, Сомбор, Нови Сад, Рума, Београд, Младеновац, Лајковац,
Пожега, Ужице, Краљево, Лапово, Пожаревац, Зајечар, Ниш, Параћин, Ћуприја и Чачак,
у виду неоверене копије; важећу лиценцу за правно лице издату од Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Управе за безбедност и здравље на
раду, за обављање послова испитивања услова радне околине (хемијских и физичких
штетности , осим јонизујећег зрачења микроклиме и осветљености), у виду неоверене
копије, важећу лиценцу за одговорно лице издату од Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду, за
обављање послова испитивања услова радне околине (хемијских и физичких штетности,
осим јонизујећег зрачења микроклиме и осветљености) у виду неоверене копије и важећу
лиценцу за предаваче – испитиваче из прве помоћи издату од стране Министарства
здравља у виду неоверене копије.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац
7. у поглављу XI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка
5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за
сваког члана групе достави ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу XI ове конкурсне
документације) о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, која мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатома доказ из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Уколико понуђач у остављеном примереном року, који не може
бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
Физичка лица: Физичка лица не достављају овај доказ
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2) Члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Правна лица и предузетници: Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне
дажбине
и уверење надлежне управе локалне самоуправе –
града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине и уверење
надлежне управе локалне самоуправе –града/општине да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН.
Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача,
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до
4) ЗЈН.
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Понуђач је дужан да, уз понуду, достави доказе о испуњености додатних услова, а на
захтев наручиоца, понуђач је дужан да достави на увид оригинал или оверену
фотокопију доказа (свих или појединих доказа) о испуњености додатних услова.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу
на којој су тражени докази јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ
за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка било
које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи предмет и број јавне
набавке.
VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
6.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа
понуђена цена“
6.2.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве, биће рангиране применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна
понуђена цена без ПДВ-а.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге за
оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи. У случају истог рока
извршења услуге за оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења
услуге испитивања услова радне околине. У случају истог рока извршења услуге
испитивања услова радне околине, биће изабрана понуда оног понуђача који понуди
краћи рок извршења услуге рада другостепене комисије за решавање приговора на оцену
здравствене односно психичке и физичке способности запослених. У случају истог рока
извршења услуге рада другостепене комисије за решавање приговора на оцену
здравствене односно психичке и физичке способности запослених, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (опцију
понуде).
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У случају разлике између јединичне цене без ПДВ-а и укупне понуђене цене без ПДВа, меродавна је јединична цена.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачаима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступка јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набвке, одређене ЗЈН
и конкурсном документацијом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са
конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена.
Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са Портала
Управе за јавне набавке, као и са интернет стране наручиоца.
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач уз понуду достави сва документа по
захтевима наручиоца у погледу садржине понуде.
7.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су припремљени на српском
језику.
Понуђач понуду подноси на српском језику.
Прилози уз понуду се достављају на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од овлашћеног судског тумача за
тај језик. У случају спора релевантна су документа из понуде преведена на српски језик.
Целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене понуђач и
наручилац мора бити сачињена на српском језику.
Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
7.2. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима (РСД) са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена
се изражава у обрасцу понуде, моделу уговора и образцу структуре цене.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Цене су фиксне за време трајања уговора.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне
вредности понуде, меродавна је јединична цена.
Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати.
7.3. ОБЛИК ПОНУДЕ
Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.
Понуда се доставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације и прилаже доказе наведене у конкурсној
документацији.
Понуда не сме да садржи речи или бројеве унете између редова, брисане речи или бројеве
нити речи и бројеве писане преко других речи и бројева, изузев када је неопходно да
понуђач исправи грешке које је направио.
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Уколико се приликом сачињавања понуде и попуњавања серверске платформе из
конкурсне документације начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању
понуђених опција, уношењу бројева или сл.), понуђач ће такву грешку отклонити на
начин што ће погрешно написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно наведене
бројеве и сл. - прецртати, с тим да прецртано остане читљиво.
Исправке морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача које је потписало
образац понуде и оверене печатом, у супротном, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају подношења заједничке понуде исправку грешке потписује
лице или лица која су потписала образац понуде и оверава/ју печатом понуђача.
7.4.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из конкурсне
документације.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач je дужан да попуни
читко, јасно и недвосмислено. односно дужан је да упише све податке у за њих
предвиђена празна поља или заокружи већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.
Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко, потписана
од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, поређана по
наведеном редоследу:
 Образац понуде (Образац 1);
Понуђач је дужан да достави образац понуде – Образац 1 (дат у поглављу XI ове
конкурсне документације), правилно попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе начин подношења понуда, односно да ли
понуду подноси самостално, са подизвођачем или заједничку понуду.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају
било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране
овлашћеног лица понуђача.
 Образац –подаци о учеснику у заједничкој понуди (Образац 1а)
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког понуђача из групе
понуђача се, уз понуду, достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 1а –
Подаци о учеснику у заједничкој понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне
документације).
Образац се попуњава и доставља за сваког учесника у заједничкој понуди.
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, табелу је
потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.
 Образац – подаци о подизвођачу (Образац 1б)
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за сваког подизвођача, уз
понду, достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица
понуђача Образац 1б – Подаци о подизвођачу (дат у поглављу XI ове конкурсне
документације).
Образац се попуњава и доставља за сваког подизвођача.
У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табелу је потребно копирати
и доставити за сваког подизвођача.
 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
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Понуђач је дужан да достави Образац 2 - Образац структуре ценe (дат у поглављу XI ове
конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног
лица понуђача.
У попуњеном обрасцу структуре цене не сме бити никаквих корекција и исправки. У
случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране
овлашћеног лица понуђача.
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) понуђач може у оквиру
своје понуде, да достави Образац 3 – Трошкови припреме понуде (дат у поглављу XI
ове конкурсне документације), у коме наводи укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом оверен
(од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да
је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће
бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове
у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац
ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
 Образац изјаве о независној понуди из члана 26. ЗЈН (Образац 4);
Понуђач је дужан да достави Образац 4 - Изјаву о независној понуди (дат у поглављу XI
ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од
чланова групе понуђача.
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је
потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.
 Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих
прописа из члана 75. став 2 ЗЈН (Образац 5);
Понуђач је дужан да достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из
других важећих прописа (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен,
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од
чланова групе понуђача.
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је
потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.
 Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75 ЗЈН, наведених овом конурсном
докумнтацијом, (Образац 6);
Понуђач је дужан да достави образац Изјаве о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица
понуђача (Образац 6 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације).
- важеће Решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености услова за
обављање здравствене делатности, у виду неоверне копије;
- важећу лиценцу за правно лице издату од Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду, за обављање
послова испитивања услова радне околине (хемијских и физичких штетности , осим
јонизујећег зрачења микроклиме и осветљености), у вуду неоверене копије;
- важећу лиценца за одговорно лице издату од Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду, за обављање
послова испитивања услова радне околине (хемијских и физичких штетности , осим
јонизујећег зрачења микроклиме и осветљености) у виду неоверене копије;
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- важећу лиценцу за предаваче – испитиваче из прве помоћи издату од стране
Министарства здравља у виду неоверене копије.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају Изјаву
потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.
Образац је потребно копирати у довољном броју примерака
 Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 7)
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави образац
Изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, који мора
бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом (Образац 7 –
дат у поглављу XI ове конкурсне документације).
Образац је потребно копирати у довољном броју примерака.
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде на износ од 5% од
вредности понуде без ПДВ-а.
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде и то бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом
и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
 Изјаву о прихватању обавезе за издавање бланко сопствене менице на име
гаранције за добро извршење посла (модел изјаве – Образац 8 дат у
поглављу XI ове конкурсне документације)
Понуђач је дужан да достави Изјаву на свом меморандуму, оверену печатом и потписану
од стране овлашћеног лица понуђача.
 Доказ о неопходном финасијском капацитету
Понуђач је дужан да достави попуњен Образац 9 – Изјава о неопходном финасијском
капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2.
ове конкурсне документације.
 Доказ о неопходном пословном капацитету
Понуђач је дужан да достави Образац 10 – Изјава о неопходном пословном капацитету
(дат у поглављу XI ове конкурсне документације), оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2. ове конкурсне
документације (референц листа – Образац 10а – дат у поглављу XI ове конкурсне
документације).
 Доказ о неопходном техничком капацитету
Понуђач је дужан да достави Образац 11 – Изјава о довољном техничком капацитету
(дат у поглављу XI ове конкурсне документације), оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2. ове конкурсне
документације.
 Доказ о неопходном кадровском капацитету
Понуђач је дужан да достави Образац 12 – Изјава о довољном кадровском капацитету
(дат у поглављу XI ове конкурсне документације), оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2. ове конкурсне
документације.
 Образац о достављеним документима у понуди
Понуђач је дужан да достави Образац 13 – Образац о достављеним документима у
понуди (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
 Модел уговора
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - ЈН бр. 2/19

81/ 128

Понуђач је дужан да достави Модел уговора (дат у поглављу XI ове конкурсне
документације), који мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног
лица понуђача.
 Споразум о заједничком извршењу јавне набавке, доставља се само у случају
подношења заједничке понуде
У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу јавне
набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати и
печатом оверити Модел уговора.
Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача.
Укoликo су пoнудa и остали обрасци из конкурсне документације пoтписaни oд стрaнe
лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe понуђача, пoтрeбнo
je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe
oвлaшћeнoг лицa.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана. 81. Закона.
Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који подразумевају
давање изјаве под матерјалном и кривичном одговорношћу, морају бити потписани и
оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
7.5. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
7.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са
варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
7.7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "Инфраструктура
железнице Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија
бр. 134 – писарница у приземљу, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене
заштите, јавна набавка број 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене
заштите, јавна набавка број 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене
заштите, јавна набавка број 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуге - програм
здравствене заштите, јавна набавка број 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, допуни нити да мења
своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда
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изабрана, или не достави средство гаранције за добро извршење посла након
потписивања уговора, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде.
7.8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди.
7.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као
подизвођач.
7.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
7.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђач у Обрасцу понуде наводи понуђену цену са и без ПДВ-а, заокружену на две
децимале, која се изражава у RSD.
У цену морају бити урачунати сви могући трошкови које понуђач може имати у
реаизацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од
стране наручиоца.
Рок плаћања износи 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15)) од
дана пријема исправног рачуна за извршену услугу. Уколико се у понуди буде
захтевало авансно плаћање или плаћање у року који је краћи од 45 дана, понуда ће
бити оцењена као неприхватљива.
Рачуни за извршену услугу ће бити испостављани сукцесивно, за обрачунски период
који износи месец дана.
Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје последњег дана у месецу за услуге
извршене током месеца. Уколико извршена услуга не буде обухваћена рачуном за
обрачунски период у ком је извршена, биће укључена у рачун за наредни обрачунски
период.
Након извршене услуге, пружалац услуге испоставља рачун, у коме обавезно наводи број
уговора под којим је заведен код наручиоца, на адресу ''Инфраструктура железнице
Србије'' акционарско друштво, Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина
бр. 6, 11000 Београд,– Главна писарница, канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз
из Бирчанинове.
Рачун мора бити издат у складу са Законом о рачуноводству ("Службени глaсник РС",
бр. 62/2013) и Законом о порезу на додату вредност (''Службeни глaсник РС'', бр. 84/04 ,
86/04 - испрaвкa, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. зaкoн, 142/14, 83/15, 108/16), као
и других прописа који уређују предметну област.
На услуге - програм здравствене заштите, које су предмет набавке се, сагласно члану 25.
Закона о ПДВ-у не обрачунава ПДВ.
Наручилац ће плаћање извршити на рачун понуђача, на основу испостављеног исправног
рачуна за извршену услугу.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуде у којима се буде захтевало авансно
плаћање биће оцењене као неприхватљиве.
Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице,
акредитиви, банкарске гаранције и сл.)
Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од наручиоца биће
оцењене као неприхватљиве.
7.11.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде (опција понуде) не може бити краћи од 90 дана од дана јавног
отварања понуда.
(обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива)
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, у писаном облику, затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
7.11.3. Захтеви у погледу начина и рока извршења услуге и достављања извештаја и
уверења
1. програм здравствене заштитеће се вршити сукцесивно у периоду важења Уговора, а
на основу упута и списка запослених који се упућују на преглед.
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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 15 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 15 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 30 дана од дана извршене
оцене (на редовни-периодични лекарски преглед запослени се упућује у роковима
према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички
радници („Службени гласник РС“, број 24/17) 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 15 дана од дана пријема приговора.
2. Услуге испитивања услова радне околине ће се вршити сукцесивно у периоду важења
Уговора, према динамици коју утврђује наручилац услуге на основу појединачних
захтева и термина наведених у месечном плану истог. Рок за извршење услуге износи
максимално 5 дана од дана добијања захтева од стране наручиоца. Уколико извршене
услуге не одговарају уговореним, наручилац има право на рекламацију у периоду од
6 месеци од дана достављања стручног налаза (извештаја).
3. Рок извршења набавке санитетског материјала, зидних ормарићи и преносивих торби
за пружање прве помоћи је 45 дана од дана потписивања Уговора. Испоруку ће, о
свом трошку, вршити понуђач. Испорука ће се вршити сукцесивно, у периоду важења
уговора, према динамици коју утврђује наручилац услуге, на основу појединачних
захтева наручиоца услуге, у места испоруке наведена у захтеву. По извршеној
испоруци, понуђач је дужан да, наручиоцу услуге, достави извештај о извршеној
испоруци.
(обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива)
7.11.4. Захтев у погледу места извршења услуге
Територијална покривеност пружања прописаних и наведених услуга здравствене
заштите и то:
- за услуге под редним бројем II и VII 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,
деоницама од стране мобилних екипа, а према потребама Наручиоца;
- услуге под редним бројем VII у Нишу и Београду врше се непрекидно у току 24h, а
према потребама Наручиоца
- за услуге под редним бројем IV и VIII у местима: Београд, Нови Сад и Ниш, а према
потребама Наручица;
- за услуге под редним бројем I и VI у местима: Београд, Нови Сад и Ниш, а према
потребама Наручиоца
- за услуге под редним бројем III и V: на основу захтева Секција/ОЦ/ОЈ, пружање
услуге на целој територији Друштва
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7.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
7.12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:
А) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу ca клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму и потврда пословне банке која представља доказ да је меница
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Рок важења
менице је 30 (тридесет) дана дужи од опције понуде.
Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да
испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и
Закону о платним услугама.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Б) Изјаву на мемморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења уговора
(модел изјаве – Образац 8 – дат у поглављу XI ове конкурсне документације) и то:
бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у
Регистру менице и овлашћења Народне Банке Србије, оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити доставено меничнио овлашћење
– писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, и са
роком важења 12 месеци од дана закључења Уговора.
Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.
7.12.2. Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења:
Изабрани понуђач се обавезује да, приликом потписивања уговора, преда наручиоцу
бланко сопствену меницу, ca клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, потврда
пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је најмање 12 месеци од дана
закључења уговора.
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Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да
испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и
Закону о платним услугама.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да
понуђач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором, у уговореном обиму, року и квалитету.
7.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху
реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена
у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда,
нити у наставку поступка или касније.
Kao поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, a која не
садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.
Aко се као поверљиви означе подаци који не одговарају гope наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати
датум, време и потписати се.
Aко понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената,
наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од
значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
7.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail: или
путем поште на адресу наручиоца:
''Инфраструктура железнице Србије'' акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта
ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија – Главна писарница,
канцеларија 134, приземље, улаз број IV (улаз из Бирчанинове).
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоча www.infrazs.rs .
Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком:
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„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Наручилац не сноси одговорност уколико Понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
7.15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року
дефинисаном Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), изврши измену и допуну Конкурсне документације. Свака измена и допуна
Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоча www.infrazs.rs . Ако Наручилац
измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs .
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
7.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗИ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
7.17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – Пореска
управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса
www.minrzs.gov.rs.
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7.18. КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНАТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
7.19. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на
доходак грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је
сваки члан групе понуђача лице из става 1. овог члана.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је
понуђач и његов подизвођач лице из става 1. овог члана.
Предност за домаће понуђаче утврдиће се у складу са чланом 86. ЗЈН:

VIII ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
8.1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
8.2. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће разматрати само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и
захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде,
односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. ЗЈН: Наручилац ће
након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној
документацији
8.3. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне
референце у смислу члана 82. ЗЈН, односно уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
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1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну
одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор
који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
IX ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ
ЗАКЉУЧЕН
9.1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда.
9.2. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет странци у року од три дана од дана доношења.
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим
се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити, а Одлуку ће, у
изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизроској
институцији.
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана закључења
уговора.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
9.3. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - ЈН бр. 2/19

90/ 128

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
9.4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке, на основу извештаја о стручној оцени
понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да обустави
поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега
се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
9.5. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
јавне набавке, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка јавне набавке, о трошку подносиоца захтева, у року од два
дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом
14. ЗЈН

X НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: nabavke.infra@srbrail.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
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подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши у износу од 60.000 динара
у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести
редни број јавне набавкe;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница
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могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права http://www.kin.qov.rs/
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права јавној набавци објавиће се на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 2 (два) дана од дана пријема
исправног захтева за заштиту права.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ
ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу ''сврха уплате’’ подаци упишу
оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу
''позив на број'' уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба
размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.
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XI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
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(Образац 1)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ - ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ,
Јавна набавка број 2/19

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуге програм здравствене заштите, јавна набавка број 2/19
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 без
ПДВ-а

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.
2.

Претходни преглед
Периоднични преглед

ком
ком

118
2505

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи
3.

Оспособљавање и организовање вежбе
указивања прве помоћи

ком

344

III Обезбеђење санитетског материјала за пружање прве помоћи, зидни ормарићи и
преносиве торбе
1.
2.
3.
4.

Стерилна компреса од газе-појединачно
паковање 10х10цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1/4м- појединачно
паковање 80х25цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1/2м- појединачно
паковање 80х50цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1м- појединачно
паковање 80х100цм (5 ком.)

ком
ком
ком
ком

673
646
694
694
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664
Калико завој 10цм х 5м (5 ком.)
ком
674
Калико завој 8цм х 5м (5 ком.)
ком
Лепљиви фластери на котуру 2,5цм х 5м
ком
308
(2 ком.)
8.
Лепљиви фластери са јастучићем (1
ком
214
кутија)
9.
Троугла марама величине
ком
1060
100х100х140цм (5 ком.)
1011
10. Игла сигурница (5 ком.)
ком
248
11. Маказе са заобљеним врхом (1 ком.)
ком
12. Рукавице за једнократну употребу, пар (5
ком
1054
ком.)
459
13. Памучна вата, 100г (2 ком.)
ком
14. Нејодно антисептичко средство за кожу
ком
252
100мл (1 ком.)
194
15. Спецификација садржаја (1 ком.)
ком
24
16. Преносиве торбе без садржаја
ком
23
17. Зидни ормарићи без садржаја
ком
18. Преносиве торбе са прописаним
ком
33
санитетским материјалом
19. Зидни ормарићи са прописаним
ком
28
санитетским материјалом
20. Индивидуални први завој са једним
ком
75
јастучетом 12цм х 10цм
375
21. Адхезивни завојни материјал 10цм х 8цм
ком
22. Маска за давање вештачког дисања за
ком
375
једнократну употребу
225
23. Термо- изолациона алуфолија
ком
375
24. Калико завој- уткани руб 6цм х 5м
ком
375
25. Калико завој- уткани руб 5цм х 5м
ком
375
26. Калико завој- уткани руб 2,5цм х 5м
ком
150
27. Инвидуални први завој типа ИИ
ком
375
28. Адхезивни завојни матријал 10цм х 4цм
ком
IV Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са екраном
499
4. Циљани преглед очију
ком
V. Испитивање услова радне околине

5.
6.
7.

1.

Микроклима

2.

Бука

3.

Осветљеност

4.

Мерење запрашености

број
мерења
број
мерења
број
мерења
број
мерења

457
63
798
3

VI Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу здравствене
способности
5.
6.
7.
8.

Предходни преглед
Периодични преглед
Ванредни преглед
Контролни преглед

ком
ком
ком
ком

63
569
991
240

VII Проверавање психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на
рад и у току рада
Проверавање психичке и физичке
способности запослених пре
15061
9.
ком
њиховог ступања на рад и у току
рада
VI Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене
способности
Рад другостепене комисије за
решавање приговора за оцену
10.
ком
249
здравствене способности
запослених
Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД:
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Опција понуде
Рок плаћања

Рок извршења услуге:

Начин извршења услуге:

- ______ дана од дана јавног отварања понуда
- 45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за
извршену услугу
- 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
__ 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 редовнипериодични лекарски преглед запослени се упућује у роковима према
Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати
железнички радници („Службени гласник РС“, број 24/17) 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.
- Услуге испитивања услова радне околине ће се вршити сукцесивно у
периоду важења Уговора, према динамици коју утврђује наручилац
услуге на основу појединачних захтева и термина наведених у
месечном плану истог. Рок за извршење услуге износи максимално __
дана од дана добијања захтева од стране наручиоца. Уколико
извршене услуге не одговарају уговореним, наручилац има право на
рекламацију у периоду од 6 месеци од дана достављања стручног
налаза (извештаја).
- Рок извршења набавке санитетског материјала, зидних ормарићи и
преносивих торби за пружање прве помоћи је максимално __ дана од
дана потписивања Уговора. Испоруку ће, о свом трошку, вршити
понуђач. Испорука ће се вршити сукцесивно, у периоду важења
уговора, према динамици коју утврђује наручилац услуге, на основу
појединачних захтева наручиоца услуге, у места испоруке наведена у
захтеву. По извршеној испоруци, понуђач је дужан да, наручиоцу
услуге, достави извештај о извршеној испоруци.
Програм здравствене заштитеће се извршавати сукцесивно у периоду
важења Уговора, а на основу упута и списка запослених који се упућују
на преглед.
Услуге испитивања услова радне околине ће се вршити сукцесивно у
периоду важења Уговора, према динамици коју утврђује наручилац
услуге на основу појединачних захтева и термина наведених у
месечном плану истог.
Услуга из тачке III ће се вршити сукцесивно, у периоду важења
уговора, према динамици коју утврђује наручилац услуге, на основу
појединачних захтева наручиоца услуге, у места испоруке наведена у
захтеву.
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Места реализације
услуге:

Територијална покривеност пружања прописаних и наведених
услуга здравствене заштите и то:
- за услуге под редним бројем II и VII 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, деоницама од стране
мобилних екипа, а према потребама Наручиоца;
- услуге под редним бројем VII у Нишу и Београду врше се непрекидно
у току 24h, а према потребама Наручиоца
- за услуге под редним бројем IV и VIII у местима: Београд, Нови Сад
и Ниш, а према потребама Наручица;
- за услуге под редним бројем I и VI у местима: Београд, Нови Сад и
Ниш, а према потребама Наручиоца
- за услуге под редним бројем III и V: на основу захтева Секција/ОЦ/ОЈ,
пружање услуге на целој територији Друштва

* 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

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

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 1а)

Подаци о учеснику у заједничкој понуди
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ДА

НЕ

Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

У

За понуђача:

дана
М.П.

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду. Образац је потребно копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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( Образац 1б)

Подаци о подизвођачу
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19

Скраћено пословно име подизвођача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

У

За подизвођача:

дана
М.П.
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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(Образац 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19
Р. бр
1

Назив услуге

Планирани
број прегледа

Јединица
мере

2

3

4

Једнична цeнa бeз
ПДВ-a
(у РСД)
5

Укупна цена без
ПДВ-а
(у
РСД)
6

I Праћење и оцењивање посебних здравствених услова, односно способности запослених
распоређених на радним местима са повећаним ризиком
ком
118
1. Претходни преглед
 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза, социоепидемиолошки подаци
,антропометрија телесна маса, висина,индекс телесне масе)

Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ,
ЛДЛ
 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције слуха,испитивање функције
равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на даљину и близину, испитивање
стерео вида, испитивање распознавања боја, адаптација на таму, ширина видног поља
 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки статус/поремећај свести, испитивање стања
можданих нерава, функција равнотеже
 Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју, испитивање психичких функција
 Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и квалитет интелектуалне
инсуфицијентности, психомоторних поремећаја, психосензорних поремећаја и поремећаја личности
 Социјална анкета
 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности
• У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи

2. Периоднични преглед

ком

2505

 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
Оспособљавање и
3. организовање вежбе

ком

указивања прве помоћи

344

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 Обезбеђење санитетског материјала за пружање прве помоћи, зидни ормарићи и
преносиве торбе
1.

2.

Стерилна компреса од газепојединачно паковање
10х10цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1/4мпојединачно паковање
80х25цм (5 ком.)

ком

673

ком

646
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Стерилна газа по 1/2мпојединачно паковање
80х50цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1мпојединачно паковање
80х100цм (5 ком.)
Калико завој 10цм х 5м (5
ком.)
Калико завој 8цм х 5м (5 ком.)
Лепљиви фластери на котуру
2,5цм х 5м (2 ком.)
Лепљиви фластери са
јастучићем (1 кутија)
Троугла марама величине
100х100х140цм (5 ком.)
Игла сигурница (5 ком.)
Маказе са заобљеним врхом (1
ком.)
Рукавице за једнократну
употребу, пар (5 ком.)
Памучна вата, 100г (2 ком.)
Нејодно антисептичко
средство за кожу 100мл (1
ком.)
Спецификација садржаја (1
ком.)
Преносиве торбе без садржаја
Зидни ормарићи без садржаја
Преносиве торбе са
прописаним санитетским
материјалом
Зидни ормарићи са
прописаним санитетским
материјалом
Индивидуални први завој са
једним јастучетом 12цм х
10цм
Адхезивни завојни материјал
10цм х 8цм
Маска за давање вештачког
дисања за једнократну
употребу
Термо- изолациона алуфолија
Калико завој- уткани руб 6цм
х 5м
Калико завој- уткани руб 5цм
х 5м
Калико завој- уткани руб
2,5цм х 5м
Инвидуални први завој типа
ИИ
Адхезивни завојни матријал
10цм х 4цм

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

ком

694

ком

694

ком

664

ком

674

ком

308

ком

214

ком

1060

ком

1011

ком

248

ком

1054

ком

459

ком

252

ком

194

ком
ком

24
23

ком

33

ком

28

ком

75

ком

375

ком

375

ком

225

ком

375

ком

375

ком

375

ком

150

ком

375

IV. Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са екраном
ком
1. Циљани преглед очију
499
V. Испитивање услова радне околине
1.
457
Број мерења
Микроклима
2.

Бука

Број мерења

63

3.

Осветљеност

Број мерења

798

5.

Мерење запрашености

Број мерења

3
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VI. Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу здравствене
способности
ком
63
5. Претходни преглед
 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза, социоепидемиолошки подаци
,антропометрија телесна маса, висина,индекс телесне масе)

Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ,
ЛДЛ
 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције слуха,испитивање функције
равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на даљину и близину, испитивање
стерео вида, испитивање распознавања боја, адаптација на таму, ширина видног поља
 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки статус/поремећај свести, испитивање стања
можданих нерава, функција равнотеже
 Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју, испитивање психичких функција
 Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и квалитет интелектуалне
инсуфицијентности, психомоторних поремећаја, психосензорних поремећаја и поремећаја личности
 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

ком

569

 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

ком

991

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

ком

240

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.

VII. Провера психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на рад и у
току рада („предрадни лекарски прегледи“)
Проверавање психичке и
физичке способности
9.
запослених пре њиховог
ступања на рад и у току рада

ком

15061

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.
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VIII. Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене
способности
Рад другостепене комисије за
решавање приговора за
10.
оцену здравствене
способности запослених

ком

249

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.

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
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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(Образац 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи
у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Напомена:
На основу члана 88. ЗЈН понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Уколико понуђач, као саставни део понуде, достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране овлашћеног
лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова
припреме понуде (трошкови израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења), а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће
бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни
Наручиоца.

У___________________

Потпис овлашћеног лица

дана ________________

_______________________
М. П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oвлaшћeнo лицe пoнуђaчa мoрa дa пoпуни, пoтпишe и oвeри пeчaтoм Oбрaзaц, укoликo нaступa
сaмoстaлнo или сa пoдизвoђaчeм. У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oд стрaнe учeсникa зajeдничкe пoнудe, групa пoнуђaчa мoжe
дa сe oпрeдeли дa Oбрaзaц пoпуњaвajу, пoтписуjу и пeчaтoм oвeрaвajу сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa или групa пoнуђaчa мoжe дa
oдрeди jeднoг пoнуђaчa из групe кojи ћe пoпунити, пoтписaти и пeчaтoм oвeрити Oбрaзaц уз прилoжeнo oвлaшћeњe кoje пoтписуjу
и oвeрaвajу пeчaтoм сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa.
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(Образац 4)

Изјава о независној понуди
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности услуге - програм здравствене заштите, јавна
набавка број 2/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У___________________

Потпис овлашћеног лица

дана ________________

_______________________
М. П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача
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(Образац 5)

Изјава о поштовању обавеза проистеких из других важећих прописа
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде за јавну набавку мале вредности услуге - програм
здравствене заштите, јавна набавка број 2/19.
У___________________

Потпис овлашћеног лица

дана ________________

_______________________
М. П.

Уколико понуду понуђач подноси самостално, изјава мор бити потписана од стрне овлашћеног лиц а понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду пондоси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког подизвођача.
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(Образац 6)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке мале вредности услуге - програм здравствене заштите, јавна
набавка број 2/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за предметну јавну
набавку.
Наручилац може, сходно члану 79. став 1 ЗЈН, од понуђача чија понуда буде оцењена као
најповољнија, тражити оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_________________________
Име и презиме овлашћеног лица

________________________
потпис овлашћеног лица
.

Напомена:
Понуђач ће потписивањем изјаве, која је саставни део Конкурсне документације, потврдити да испуњава све услове
за учешће, као и обавезне услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и да поседује доказе прописане
чланом 77. Закона, сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и да поседује доказе прописане чланом 77. ЗЈН. Изјаву је потребно
копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача.
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(Образац 7)
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ЧЛ. 75.
ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности услуге - програм здравствене
заштите, јавна набавка број 2/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_________________________
Име и презиме овлашћеног лица

________________________
потпис овлашћеног лица
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом, на који начин подизвођач изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и да поседује доказе прописане чланом 77. ЗЈН.
Уколико понуђач наступа са више подивзођча, изјаву је потребно копирати и доставити за сваког подизвођача.
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(на меморандуму понуђача)

(Образац 8)
(модел изјаве)
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
на име гаранције за добро извшење посла
за јавну набавку услуге мале вредности здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде
додељен уговор у поступку јавне набавке меле вредности услуге - програм здравствене
заштите, јавна набавка број - 2/19, приликом потписивања уговора, као средство
финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:
- сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на
први позив (печатом оверену и потписану),
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал
или копија),
- копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на:
''Инфраструктура железнице Србије''а.д., 11000 Београд, Немањина бр.6, ca
клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), и са
роком важности најмање 12 месеци од дана закључења Уговора.
Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи
било који други податак осим потписа и печата
Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, не сме да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди
Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

У___________________

Потпис овлашћеног лица

дана ________________

_______________________
М. П.
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(Oбрaзaц 9)

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ФИНAНСИJСКOM КAПAЦИTETУ
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19

Зaoкружити:
1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo
2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe
Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним финaнсиjским
кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв кojи сe oднoси нa укупнo oствaрeн
прихoд у прeтхoднe три oбрaчунскe гoдинe (2015., 2016. и 2017. гoдину) у збирнoм изнoсу
зa тaj пeриoд oд ___________________ RSD без ПДВ-а.

Дaтум:_____________
Meстo:_____________

Пoтпис oвлашћеног лицa:
______________________
м.п

Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19, а у смислу члана 76. и 77. ЗЈН.
** У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу
и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм финасијском кaпaцитeту члaнoви
групe испуњaвajу зajeднo док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.
***Уз образац се достављају захтевани докази према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације
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(Образац 10)
.

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19
ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________
Брoj понуде: ___________

Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, што
подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно извршене услуге примерене предмету
јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у претходне три године рачунато од датума
објављивања јавног позива на Проталу јавних набавки, у збирном износу од _______________
динара без ПДВ-а, за све три године.
(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља списак Уговора или рачуна, као доказ да
је понуђач најмање у једној од претходне три године, извршио услуге примерене предмету јавне
набавке у збирном износу од 140.000.000,00 динара, укупно за све три године)
Вредност Уговора
Број и датум закључења Уговора и
Предмет Уговора
(или рачуна)
евентуално пртећих анекса Уговора
Ред. бр.
(или рачуна)
без ПДВ-а у
(или број и датум рачуна)
динарима
1
2
3
4
5
6
7
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности - програм здравствене заштите, јавна набавка број 2/19,
а у смислу члана 76. и 77. ЗЈН.

Потпис овлашћеног лица:
______________________

Датум:_______________
м.п.

*У случају веће референц листе понуђача, образац фотокопирати.
** У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу
и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм пословном кaпaцитeту члaнoви
групe испуњaвajу зajeднo док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.
***Уз образац се достављају тражени докази-потврде-референц листе (Образац 10а) својих наручилаца да су предметни
уговори или рачуни реализовани, према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације
**** Уз образац се морају доставити потврде-референц листе, потписане и оверене од стране својих наручилаца, према
упутству из тачке 5.2. конкурсне документације
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(Образац 10а)
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)
Купац/наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да је понуђач
________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
Најмање у једној од претходне 3 (три) године, рачунато од датума објављивања
јавног позива на Порталу јавних набавки, купцу/наручиоцу извршио услугу
здравствене заштите у укупној вредности од _______________ динара без ПДВ-а,
(словима: _______________________________________________)
(уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)

и то:
Укупна вредност програм здравствене
заштите у _____. год., у
РСД, без ПДВ-а

Укупна вредност програм здравствене
заштитеу ______. год., у
РСД, без ПДВ-а

Укупна вредност програм здравствене
заштитеу ______. год., у
РСД, без ПДВ-а

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ
Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________________
ради учешћа у јавној набавци за доделу Уговора за јавну набавку мале вредности услуге програм здравствене заштите, јавна набавка број 2/19, Aкционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“,
Београд и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У ______________________
Дана___________________

________________

* Oбразац потврде умножити у потребном броју примерака
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(Образац 11)
Јавна набавка мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19

ИЗJAВA O ДOВOЉНOM TEХНИЧКOM КAПAЦИTETУ
ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________
Брoj понуде: ___________

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дa зa учeшћe у јавној
набавци услуге - програм здравствене заштите, набавка брoj 2/19, рaспoлaжeмo дoвoљним
техничким кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa у поседу, власништву или државини имамо
следеће:
Р.бр.

Врстe тeхничких
срeдстaвa:

1.

Пословни
просторамбуланта

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

РТГ апарат
Комплет за
антропометрију
(вага, висиномер)
ЕКГ 12 одвода
Комплет за
испитивање чула
вида
Аудијометријска
кабина за
испитивање чула
слуха, аудиометар
и друга опрема
Реациометар
NMR 3T

Локација / јединица мере
Локација ( Суботица(1),
Сомбор(1), Нови Сад(1),
Рума(1), Београд(3),
Младеновац(1),
Лајковац(1), Пожега(1),
Ужице(1), Краљево(1),
Лапово(1), Пожаревац(1),
Зајечар(1),
Ниш(1),Параћин(1),
Ћуприја(1) и Чачак(1)).
Комада
Комплет
Комада
Комплет

Довољна
тeх.срeдствa

Располож.тех.ср.
у пoсeду., влaсништву или
држaвини

19

3
25
6
7

Комада

3
Комада
Комада

3
1

10.
11.
12.
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуге - програм здравствене заштите, јавна
набавка број 2/19, а у смислу члана 76. и 77. ЗЈН

Дaтум:___________________

M.П.

Пoтпис oдгoвoрнoг лицa:

* обрaзaц пoпунити уписивaњeм техничких средстава и нaвoђeњeм трaжeних пoдaтaкa, пoтписaти и oвeрити, у свeму у склaду
сa Упутствoм
** у случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу и
дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзимa у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм кaдрoвскoм кaпaцитeту члaнoви групe
испуњaвajу зajeдно
***У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач може задати услов испунити преко подизвођача у проценту у ком
подизвођач учествује у укупној вредности јавне набавке, те у том случају и подизвођач, за свој удео у испоуњености задатог
услова, претходно попуњен образац потписује и оверава и доставља са траженим доказима у прилогу;
**** уз изјаву обавезно доставити копије доказа доказа о поседовању, власништву или државини техничких средстава
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(Образац 12)
Јавна набавка мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набавка број 2/19
ИЗJAВA O ДOВOЉНOM КAДРOВСКOM КAПAЦИTETУ
ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________
Брoj понуде: ___________

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дa зa учeшћe у јавној
набавци мале вредности услге здравствене заштите, набавка брoj 2/19, рaспoлaжeмo
неопходним кaдрoвским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa у oквиру зaпoслeних имaмo
слeдeћу кaдрoвску структуру:
за услуге под редним бројем I, II, IV, VI, VII и VIII
Р.бр.

Квaлификaциoнa структурa:

Захтеван
брoj:

4.

Специјалиста медицине рада
Специјалиста интерне медицине
Специјалиста оториноларинголог
Специјалиста офтамолог

10
5
5
5

5.

Специјалиста психијатар

3

6.

Психолог

5

7.

Медицинска сестра

70

8.

Предавач-испитивач за прву помоћ

40

1.
2.
3.

Рaспoлoжив
брoj:

9.
10.

За услугу под редним бројем V. Испитивање услова радне околине:
сходно Правилнику о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области
безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, број 112/2013, 57/2014 и 102/2015), за испитивање
услова радне околине имамо _____________ (најмање пет) запослених (радно ангажованих) лица са следећим
квалификацијама:
Рaспoлoжив
Редни
Назив
Захтевани
брoj:
број
брoj:
1.
дипл. инж. тeхнoлoгиje или дипл. хeмичaра или дипл.
1
физикoхeмичaр или спeциjaлистa струкoвни инжeњeр
тeхнoлoгиje или спeциjaлсистa струкoвни хeмичaр или
спeциjaлистa струкoвни физикoхeмичaр – најмање једног
запосленог
2.
лeкaра спeциjaлисту мeдицинe рaдa или лeкaра спeциjaлисту
1
хигиjeнe – најмање једног запосленог;
3.
дипл. инж.мaшинствa или дипл. инж. eлeктрoтeхникe и
1
рaчунaрствa или дипл. физичaр или дипл. инж. рудaрствa или
спeц. струкoвни инжeњeр мaшинствa или спeц. струкoвни
инжeњeр eлeктрoтeхникe и рaчунaрствa или спeциjaлистa
струкoвни инжeњeр рудaрствa или спeц. струкoвни физичaр –
најмање једног запосленог;
4.
дипл. инжeњeра зaштитe нa рaду или спeциjaлистa струкoвни
1
инжeњeр зaштитe нa рaду – најмање једног запосленог
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лицe сa лицeнцoм зa oбaвљaњe пoслoвa испитивaњa услoвa рaднe
1
oкoлинe (oдгoвoрнo лицe), нa нeoдрeђeнo врeмe, сa пуним рaдним
врeмeнoм – најмање једног запосленог
Сва лица наведена у понуди морају имати најмање 3 године радног искуства на пословима
испитивања услова радне околине или најмање 5 година радног искуства у струци.
5.

Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуге - програм здравствене заштите, јавна набавка
број 2/19, а у смислу члана 76. и 77. ЗЈН.

Дaтум:___________________

M.П.

Пoтпис oвлашћеног лицa:

* обрaзaц пoпунити уписивaњeм кaдрoвa и нaвoђeњeм трaжeних пoдaтaкa, пoтписaти и oвeрити, у свeму у
склaду сa Упутствoм
** у случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и
oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзимa у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм кaдрoвскoм
кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeдно
***У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач може задати услов испунити преко подизвођача у
проценту у ком подизвођач учествује у укупној вредности јавне набавке, те у том случају и подизвођач, за свој удео
у испоуњености задатог услова, претходно попуњен образац потписује и оверава и доставља са траженим
доказима у прилогу;
**** уз изјаву обавезно доставити копије доказа за запослена (радно ангажована) лица из тачке 5.2. конкурсне
документације, за сваког запосленог појединачно
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(Образац 13)
ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ
за јавну набавку мале вредности услуге - програм здравствене заштите,
јавна набвка број 2/19
Назив документа

Приложено

1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1 (Образац понуде)
2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1а (Подаци о понуђачу у заједничкој понуди)
3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1б (Подаци о подизвођачу)
4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2 (Образац структуре цене)
5. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 3 (Образац трошкова припреме понуде)
6. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 4 (Изјава о независној понуди)
7. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 5 (Изјава о поштовању обавеза проистеклих
из других важећих прописа)
8. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 6 (Изјава о испуњености обавезних услова из члана
75. ЗЈН)
9. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 7 (Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75.
ЗЈН)
11. Копију важећег Решења Министарства здравља Републике Србије о испуњености услова за обављање
делатности (према упутству из тачке 5.1. конкурсне документације) или интернет страница на којој је
овај податак јавно доступан
12. Копију важеће лиценца за правно лице издата од Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду, за обављање послова испитивања
услова радне околине (хемијских и физичких штетности , осим јонизујећег зрачења микроклиме и
осветљености) (према упутству из тачке 5.1. конкурсне документације)
13. Копију важеће лиценца за одговорно лице издата од Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања - Управе за безбедност и здравље на раду, за обављање послова испитивања
услова радне околине (хемијских и физичких штетности , осим јонизујећег зрачења микроклиме и
осветљености) (према упутству из тачке 5.1. конкурсне документације)
14. Копију важеће лиценце за предавача – испитивача из прве помоћи издату од стране Министарства
здравља (према упутству из тачке 5.1. конкурсне документације)
16. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меницу са меничним
овлашћењем, картоном депонованих потписа и потврдом пословне банке да је меница евидентирана у
Регистру меница Народне банке Србије
17. Изјаву о издавању средства финансијско обезбеђења за добро извршење посла у моменту
потписивања уговора (модел изјаве дат у Обрасцу 8), печатом оверено и потписано
18. Образац 9 – Изјава о неопходном финансијском капацитету, са докaзима (према упутству из тачке
5.2. конкурсне документације)
19. Образац 10 – Изјава о неопходном пословном капацитету са приложеним референц листама –
Образац 10а (према упутству из тачке 5.2. конкурсне документације)
20. Образац 11 – Изјава о довољном техничком капацитету, са доказима (према упутству из тачке 5.2.
конкурсне документације)
21. Образац 12 – Изјава о довољном кадровском капацитету, са докaзима (према упутству из тачке 5.2.
конкурсне документације)
22. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 13 (Образац о достављеним документима у
понуди)
23. Модел уговора
* образац попунити заокруживањем понуђених одговора

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Не
Не
Не
Не
Не
Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
У
дана
М.П.
НАПОМЕНЕ:
Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
У случају неусаглашености декларисаних података из обрасца и документације приложене у понуди, меродавни су подаци из
приложене документације.
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити, оверити и потписати од стране сваког
учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача. Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док
у заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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XII МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”а.д.
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : Наручилац услуге )
и
___________________________________________________________________________

______________________________________________
( у даљем тексту : Пружалац услуге)
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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 др Мирољуб Јевтић (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
- програм здравствене заштите и то:

Р.
бр

Назив услуге

1

2

Ј.м

Планирани
(оквирни)
број
прегледа

Јединична цена
у РСД без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

3

4

5

6

I Праћење и оцењивање посебних здравствених услова, односно способности запослених
распоређених на радним местима са повећаним ризиком
1.
2.

Претходни преглед
Периоднични преглед

ком
ком

118
2505

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи
3.

Оспособљавање и организовање вежбе
указивања прве помоћи

ком

344

III Обезбеђење санитетског материјала за пружање прве помоћи, зидни ормарићи и
преносиве торбе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Стерилна компреса од газе-појединачно
паковање 10х10цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1/4м- појединачно
паковање 80х25цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1/2м- појединачно
паковање 80х50цм (5 ком.)
Стерилна газа по 1м- појединачно
паковање 80х100цм (5 ком.)
Калико завој 10цм х 5м (5 ком.)
Калико завој 8цм х 5м (5 ком.)
Лепљиви фластери на котуру 2,5цм х 5м
(2 ком.)
Лепљиви фластери са јастучићем (1
кутија)
Троугла марама величине
100х100х140цм (5 ком.)
Игла сигурница (5 ком.)
Маказе са заобљеним врхом (1 ком.)

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

673
646
694
694
664
674
308
214
1060
1011
248
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Рукавице за једнократну употребу, пар (5
ком
1054
ком.)
459
13. Памучна вата, 100г (2 ком.)
ком
14. Нејодно антисептичко средство за кожу
ком
252
100мл (1 ком.)
194
15. Спецификација садржаја (1 ком.)
ком
24
16. Преносиве торбе без садржаја
ком
23
17. Зидни ормарићи без садржаја
ком
18. Преносиве торбе са прописаним
ком
33
санитетским материјалом
19. Зидни ормарићи са прописаним
ком
28
санитетским материјалом
20. Индивидуални први завој са једним
ком
75
јастучетом 12цм х 10цм
375
21. Адхезивни завојни материјал 10цм х 8цм
ком
22. Маска за давање вештачког дисања за
ком
375
једнократну употребу
225
23. Термо- изолациона алуфолија
ком
375
24. Калико завој- уткани руб 6цм х 5м
ком
375
25. Калико завој- уткани руб 5цм х 5м
ком
375
26. Калико завој- уткани руб 2,5цм х 5м
ком
150
27. Инвидуални први завој типа ИИ
ком
375
28. Адхезивни завојни матријал 10цм х 4цм
ком
IV Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са екраном
499
4. Циљани преглед очију
ком
V. Испитивање услова радне околине
12.

1.

Микроклима

2.

Бука

3.

Осветљеност

4.

Мерење запрашености

број
мерења
број
мерења
број
мерења
број
мерења

457
63
798
3

VI Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу здравствене
способности
5.
6.
7.
8.

Предходни преглед
Периодични преглед
Ванредни преглед
Контролни преглед

ком
ком
ком
ком

63
569
991
240

VII Проверавање психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на
рад и у току рада
Проверавање психичке и физичке
способности запослених пре
15061
9.
ком
њиховог ступања на рад и у току
рада
VI Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене
способности
Рад другостепене комисије за
решавање приговора за оцену
10.
ком
249
здравствене способности
запослених

Укупна вредност без ПДВ-а у РСД:
у свему према усвојеној понуди Пружаоца услуге број ____________ од ________2019.
године, која је дата у прилогу и чини саставни део уговора.
Вредност Уговора
Члан 2.
Број прегледа из члана 1. Уговора дат је оквирно према параметрима из претходних
година (број и категорије запослених).
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Стварно извршен број прегледа из члана 1. Уговора може бити већи или мањи од
предвиђене оквирне количине, уз ограничење да укупна плаћања, без пореза на додату
вредност, не могу прећи укупан износ уговора без ПДВ-а.
Услуга здравствене заштите ће се вршити до максималног износа од 71.000.000,00
динара без ПДВ-а, према јединичним ценама исказаним у члану 1. Уговора.
Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације уговора.
Услови плаћања
Члан 3.
Наручилац услуге ће плаћања за извршену услугу вршити сукцесивно, према
појединачним рачунима за обрачунски период који износи месец дана, у року од 45 дана
од дана испостављања исправног рачуна.
Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја
рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о
рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018) и Закона о ПДВ-у
("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн.,108/2016, 7/2017 - усклађени дин.
изн.,113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018), као и других прописа који
уређују предметну област.
Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћени као
рачуноводствене исправе, и уз које нису приложена захтевана документа, неће бити
прихваћени као основ за исплату по овом уговору.
Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје последњег дана у месецу за услуге
извршене током месеца. Уколико извршена услуга не буде обухваћена рачуном за
обрачунски период у ком је извршена, биће укључена у рачун за наредни обрачунски
период.
Начин и рок извршења услуге
Члан 4.
Програм здравствене заштитеће се вршити сукцесивно у периоду важења уговора, а на
основу упута и списка запослених који се упућују на преглед, као и појединачних
захтева.
Пружалац услуге је у обавези да услуге из члана 1. Уговора извршава на начин описан у
Прилогу 1. Уговора.
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 ___ 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 ___ 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 редовнипериодични лекарски преглед запослени се упућује у роковима према Правилнику о
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени
гласник РС“, број 24/17) и то најмање 30 дана пре рока прописаног за обављање тог
прегледа.
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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 услуге.
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.
Услуге испитивања услова радне околине ће се вршити сукцесивно у периоду важења
Уговора, према динамици коју утврђује наручилац услуге на основу појединачних
захтева и термина наведених у месечном плану истог. Рок за извршење услуге износи
максимално ___ дана од дана добијања захтева од стране Наручиоца услуге.
Рок извршења набавке санитетског материјала, зидних ормарићи и преносивих торби за
пружање прве помоћи је ___ дана од дана потписивања Уговора. Испоруку ће, о свом
трошку, вршити Пружалац услуге. Испорука ће се вршити сукцесивно, у периоду важења
уговора, према динамици коју утврђује Наручилац услуге, на основу појединачних
захтева Наручиоца услуге, у места испоруке наведена у захтеву. По извршеној испоруци,
понуђач је дужан да, Наручиоцу услуге, достави извештај о извршеној испоруци.
Све трошкове извршења услуге по овом уговору сноси Пружалац услуге.
Обавезе Пружаоца услге и Наручиоца услуге
Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да предметне услуге пружа стручно и квалитетно, као и
да за извршење услуга под редним бројем I, II, IV, VI, VII и VIII:
- ангажује лекаре специјалисте, медицинске сестре, лаборанте и друго медицинско
особље, које је неопходно за квалитетно обављање предметних услуга;
- током трајања уговора не мења минималан број и структуру запослених лица из
Обрасца 12, који је саставни део овог Уговора;
- обезбеди одговрајући простор за извршење услуга који ће бити снабдевен
неопходном медицинском опремом за обављање услуга из члана 1. овог Уговора;
као и да за извршење услуге под редним бројем V:
- поступак услуге испитивања услова радне околине изврши у складу са прописаном
методологијом и лиценцом;
- по позиву Наручиоца услуге, у складу са месечним планом, предузме потребне
радње ради извршења наведене услуге;
- услугу испитивања услова радне околине не врши без претходног одобрења и
сагласности Сектора за људске ресурсе-Одељења за безбедност и здравље на раду.
- да извршену услугу прате следећа документа:
1. стручни налаз (Извештај) који садржи све елементе сходно важећем
Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања
услова радне околине;
2. копија лиценце правног лица и одговорног лица које је потписало стручни
налаз (Извештај);
3. копија урверења о еталонирању/калибрацији опреме;
4. записник о извршеном испитивању услова радне околине.
Уколико извршене услуге под редним бројем V не одговарају уговореним, наручилац
има право на рекламацију у периоду од 6 месеци од дана достављања стручног налаза
(извештаја).
Наручилац услуге се обавезује да:
- изради месечни План испитивања услова радне околине, у складу са захтевима
Сектора/Секција/ОЦ;
- организује рад и надзор над извођењем услуге испитивања услова радне околине
преко Сектора за људске ресурсе-Одељење за безбедност и здравље на раду;
- благовремено обезбеди неопходну техничко-организациону подршку и прописану
техничку документацију на локацијама где се наведена услуга реализује.
- овлашћено лице „Инфраструктура железнице Србије“а.д. сачини Записник о
извршеном испитивању услова радне околине, који мора бити потписан од стране
овлашћеног лица Наручиоца услуге и Пружаоца услуге;
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Пружалац услуге је дужан да, поред Наручиоца услуге, прати реализацију уговорене
вредности, тако да када вредност услуге достигне уговорену вредност о томе,
благовремено, писаним путем, обавести Наручиоца услуге. Свако прекорачење
уговорене вредности пада на терет Пружаоца услуге.
Извршење услуге и дoкумeнтa
Члaн 6.
Пружалац услуге је дужан да, након извршене услуге, Наручиоцу услуге доставити
следећа документа:
- рaчун Пружаоца услуге кojи прикaзуjе кoличинe, jeдиничнe цeнe и укупне
врeднoсти извршених услуга за обрачунски период,
- извештај о извршеним услугама са спецификацијом извршених услуга (врста
услуга и имена запослених код којих је наведена услуга извршена) и јединичним
ценама сваког прегледа
- стручни налаз (извештај) који садржи све елементе сходно важећем Правилнику
о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине
о измереним вредностима захтеваних параметара са предлозима мера за
евентуална законска ограничења, побољшања услова и смањења штетних утицаја
у складу са дозвољеним акционим вредностима, копију лиценце правног лица и
одговорног лица које је потписало стручни налаз (Извештај), доказе о поседовању
и еталонирању неопходне мерне опреме за све тражене параметре (уверење о
еталонирању/калибрацији опреме) као и обострано потписан Записник о
извршеном испитивању услова радне околине;
- извештај о извршеној испоруци санитетског материјала за пружање прве помоћи,
зидних ормарића и преносивих торби и
- копију налога за извршење услуге издатог од стране Наручиоца услуге.
Уговорна казна
Члан 7.
Ако Пружалац услуге не изврши услугу која је предмет уговора, у року из члана 4.
уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу услуге уговорену казну
у износу од 1‰ (промил) дневно на вредност извршене услуге са закашњењем, с тим да
укупна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности Уговора.
Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац услуге при исплати рачуна.
Наплату уговорне казне Наручилац услуге ће извршити, без претходног пристанка
Пружаоца услуге, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности извршених
услуга.
Ако је Наручилац услуге због закашњења у извршењу услуге претрпео штету која је већа
од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне
и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац услуге
мора да докаже.
Ако Пружалац услуге једнострано раскине Уговор или изврши услугу која битно
одступа од уговорних одредби, Наручилац услуге има право да депоновани инструмент
обезбеђења плаћања Пружаоца услуге, из члана 8. Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 8.
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу услуге, на дан закључења уговора, достави
бланко сопствену меницу, у складу важечим Законом о платном промету, са клаузулом
„без протеста“, као гаранцију за добро извршење посла са назначеним номиналним
износом од 10 % укупно уговорене вредности из члана 2. Уговора (без урачунатог ПДВа) и са роком важности најмање 12 месеци од дана закључења Уговора.
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Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз
меницу мора бити приложено менично овлашћење, фотокопија картона депонованих
потписа у пословној банци и пoтврда пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд
Нaрoднe бaнкe Србиje,
У случajу прoдужeња рoкa за извршeње уговора, Пружалац услуге je у oбaвeзи дa
Наручиоцу услуге дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти
30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршeњe уговора.
Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, сматра
се уговорном обавезом.
Наведено средство финансијског обезбеђења Наручилац услуге има право да активира у
случају да Пружалац услуге у потпуности или делимично не извршава своје уговорне
обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају
раскида Уговора.
Додатна објашњења и информације
Члан 9.
У случају прекида извршења услуге из члана 1. Уговора Пружалац услуге је дужан да
достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
решавање насталог проблема.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној
статусној или организационој промени, у року од 5 дана од дана настанка исте.
Раскид Уговора
Члан 10.
Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава
своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду
причињене штете.
Наручилац услуге може да, путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Пружаоцу услуге, раскине Уговор:
- aкo Пружалац услуге нe изврши услугу у цeлoсти у рoку из уговора, као ни у
накнадном року који му Наручилац услуге одреди;
- у случају грубог кршења уговорних обавеза од стране Пружаоца услуге,
несавесног и немарног вршења уговорних обавеза од стране запослених лица
Пружаоца услуге;
- уколико Пружалац услуге измени минималан број и структуру запослених лица из
Обрасца 12, који је саставни део овог уговора;
- уколико Пружалац услуге не испоштује било који члан уговора, рокове и динамику
извршења уговора, односно уколико поступи супротно одредбама уговора;
- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности уговора;
- у другим случајевима предвиђеним Законом и овим уговором.
Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим
путем.
Виша сила
Члан 11.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно од одговорности за последице
незвршења обавеза по овом уговору, уколико је оно последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних
страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа
од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом је дужна да, у писаној форми, обавести другу
страну о настанку непредвиђених околности које спречавају извршење уговорне обавезе.
Уговорна страна која благовремено обавести другу страну о наступању околности из
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става 2 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев
ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза
и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог
уговора решавати споразумно.
У случају да настали спор није могуће решити споразумно, уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Остале одредбе
Члан 13.
Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних страна, а
примењује се од дана достављања гаранције за добро извршење посла из члана 8.
уговора.
Уговор се закључује на одређено време, до испуњења свих уговорних обавеза, а
максимално до 31.12.2019. године.
Члан 14.
За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима (“Службени лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85-одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист
СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља), као и други прописи
Републике Србије који регулишу ову област.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна
припада по 3 (три) примерка.
За ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:
______________________
Директор:
________________________
(
)

за НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ:
''Инфраструктура железнице Србије'' а.д.
в.д. генаралног директора
________________________
др Мирољуб Јевтић

Име и презиме
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Прилог 1
Назив и опис услуга

Р. бр

I Праћење и оцењивање посебних здравствених услова, односно способности запослених
распоређених на радним местима са повећаним ризиком
1. Претходни преглед
 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза, социоепидемиолошки подаци
,антропометрија телесна маса, висина,индекс телесне масе)

Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције слуха,испитивање функције
равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на даљину и близину, испитивање стерео
вида, испитивање распознавања боја, адаптација на таму, ширина видног поља
 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки статус/поремећај свести, испитивање стања
можданих нерава, функција равнотеже
 Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју, испитивање психичких функција
 Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и квалитет интелектуалне инсуфицијентности,
психомоторних поремећаја, психосензорних поремећаја и поремећаја личности
 Социјална анкета
 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности
 У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи

2.

Периоднични преглед

 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза, социоепидемиолошки подаци ,антропометрија
телесна маса, висина,индекс телесне масе)
 Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције слуха,испитивање функције
равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на даљину и близину, испитивање стерео вида,
испитивање распознавања боја, адаптација на таму, ширина видног поља
 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки статус/поремећај свести, испитивање стања можданих
нерава, функција равнотеже
 Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју, испитивање психичких функција
 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности
 У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи

II Оспособљавање железничких радника за пружање прве помоћи
3.

Оспособљавање и организовање вежбе указивања прве помоћи

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 Обезбеђење санитетског материјала за пружање прве помоћи, зидни ормарићи и преносиве
торбе
4.

Стерилна компреса од газе-појединачно паковање 10х10цм (5 ком.)

5.

Стерилна газа по 1/4м- појединачно паковање 80х25цм (5 ком.)

6.

Стерилна газа по 1/2м- појединачно паковање 80х50цм (5 ком.)

7.

Стерилна газа по 1м- појединачно паковање 80х100цм (5 ком.)

8.

Калико завој 10цм х 5м (5 ком.)

9.

Калико завој 8цм х 5м (5 ком.)

10.

Лепљиви фластери на котуру 2,5цм х 5м (2 ком.)

11.

Лепљиви фластери са јастучићем (1 кутија)
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12.

Троугла марама величине 100х100х140цм (5 ком.)

13.

Игла сигурница (5 ком.)

14.

Маказе са заобљеним врхом (1 ком.)

15.

Рукавице за једнократну употребу, пар (5 ком.)

16.

Памучна вата, 100г (2 ком.)

17.

Нејодно антисептичко средство за кожу 100мл (1 ком.)

18.

Спецификација садржаја (1 ком.)

19.

Преносиве торбе без садржаја

20.

Зидни ормарићи без садржаја

21.

Преносиве торбе са прописаним санитетским материјалом

22.

Зидни ормарићи са прописаним санитетским материјалом

23.

Индивидуални први завој са једним јастучетом 12цм х 10цм

24.

Адхезивни завојни материјал 10цм х 8цм

25.

Маска за давање вештачког дисања за једнократну употребу

26.

Термо- изолациона алуфолија

27.

Калико завој- уткани руб 6цм х 5м

28.

Калико завој- уткани руб 5цм х 5м

29.

Калико завој- уткани руб 2,5цм х 5м

30.

Инвидуални први завој типа ИИ

31.

Адхезивни завојни матријал 10цм х 4цм

IV Циљани преглед очију и вида за запослене који користе опрему за рад са екраном
32.

Циљани преглед очију

V. Испитивање услова радне околине
33.

Микроклима

34.

Бука

35.

Осветљеност

36.

Мерење запрашености

VI Лекарски прегледи железничких радника који имају за циљ проверу здравствене способности
37.

Предходни преглед

 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза, социоепидемиолошки подаци
,антропометрија телесна маса, висина,индекс телесне масе)

Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције слуха,испитивање функције
равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на даљину и близину, испитивање стерео
вида, испитивање распознавања боја, адаптација на таму, ширина видног поља
 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки статус/поремећај свести, испитивање стања
можданих нерава, функција равнотеже
 Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју, испитивање психичких функција
 Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и квалитет интелектуалне инсуфицијентности,
психомоторних поремећаја, психосензорних поремећаја и поремећаја личности
 Социјална анкета
 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности
 У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи
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38.

Периодични преглед

 Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза, социоепидемиолошки подаци ,антропометрија
телесна маса, висина,индекс телесне масе)
 Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
 Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
 Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције слуха,испитивање функције
равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
 Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на даљину и близину, испитивање стерео вида,
испитивање распознавања боја, адаптација на таму, ширина видног поља
 Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки статус/поремећај свести, испитивање стања можданих
нерава, функција равнотеже
 Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју, испитивање психичких функција
 Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности
 У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи

39.

Ванредни преглед

Преглед специјалисте медицине рада -радна анамнеза, лична анамнеза, породична анамнеза, социоепидемиолошки подаци ,антропометрија
телесна маса, висина,индекс телесне масе)
Функционална дијагностика - спирометрија, -ЕКГ (дванаестоканални)
Лабораторија -узорковање,крвна слика+ле.формула,преглед урина, глукоза, билирубин, АСТ, АЛТ, холестерол укупни, ХДЛ, ЛДЛ
Преглед специјалисте оториноларинголога- анамнеза,лекарски преглед,испитивање функције слуха,испитивање функције
равнотеже,испитивање функције говора,аудиометрија
Преглед специјалисте офталмолога- анамнеза,лекарски преглед, испитивање оштрине вида на даљину и близину, испитивање стерео вида,
испитивање распознавања боја, адаптација на таму, ширина видног поља
Преглед специјалисте неуролога- анамнеза,лекарски преглед, комплетан неуролошки статус/поремећај свести, испитивање стања можданих
нерава, функција равнотеже
Преглед специјалисте психијатра- анамнеза,лекарски преглед, психијатријски интервју, испитивање психичких функција
Преглед психолога- анамнеза, психолошко тестирање које утврђује постојање, обим и квалитет интелектуалне инсуфицијентности,
психомоторних поремећаја, психосензорних поремећаја и поремећаја личности
Закључно мишљење специјалисте медицине рада са оценом радне способности
У индикованим случајевима писање извештаја за изабраног лекара сходно законској регулативи

40.

Контролни преглед

Контролни преглед најћешће обухвата контролне преглед крвног притиска, плућне функције и понављање одређених лабораторијских
анализа и проширење обима истих, достављање на увид тражене, а потребне медицинске и друге документације, потом 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.

VII Проверавање психичке и физичке способности запослених пре њиховог ступања на рад и у
току рада
41.

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

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.

VIII Рад другостепене комисије на решавању приговора на оцену здравствене способности
42.

Рад другостепене комисије за решавање приговора за оцену здравствене способности запослених

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

За ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:
______________________
Директор:
________________________
(
)
Име и презиме
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