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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА  

НАБАВКУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

 

Поштовани,  

 

Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку здравствених услуга - периодични љекарски 

преглед запослених у Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 

Српске, на које се примјењује посебан режим у складу са чланом 8. став (1) Закона о јавним 

набавкама. 

Процедуре јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“, број: 66/16). 

 

1. ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ: 

 

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 

Адреса:  Краља Алфонса XIII број 21, Бања Лука 

ЈИБ: 4402590740000 

Број банкарског рачуна: 555-007-00217498-88 отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука, филијала 

Бања Лука;  

Број телефона:  051/231-340 

Факс: 051/231-351 

Web страница: www.ekofondrs.org 

 

2.    ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ДА ВОДЕ КОМУНИКАЦИЈУ У ИМЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА СА 

ПОНУЂАЧИМА 

 

Контакт особа: Тања Благовчанин 

Телефон: 051/231-340 

Факс: 051/231-351 

е-маил: tanja.blagovcanin@ekofondrs.org 
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3.   ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 

 

3.1. Предмет јавне набавке је пружање здравствених услуга - периодични љекарски преглед 

запослених у Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у 

складу са спецификацијом из Анекса 2. овог Позива – Образац за цијену понуде. 

Податке о радницима уговорног органа и Извјештаје о здравственим прегледима запослених 

радника Понуђач је у обавези третирати као пословну тајну уговорног органа и према њима се 

односити у складу са професионалним кодексом и достављати их као повјерљив садржај на 

адресу у тачки 1. овог Позива.  

За случај индикације за одређену врсту прегледа из спецификације услуга Извршилац услуге је у 

обавези да сачини упуту о даљњем збрињавању (лијечењу) запосленика. 

 

Ознака и назив из ЈРЈН: 85121200-5 Услуге љекара специјалисте.  

3.2. Редни број набавке у Плану јавних набавки: 32. 

3.3. Процијењена вриједност набавке: 8.000,00 КМ 

 

4.     ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

4.1. Пружање услуга је једнократно, а рок за извршење услуга је 60 дана од дана потписивања 

Уговора, укључујући достављање свих извјештаја и записника о прегледима, те достављање 

збирног извјештаја и појединачних налаза за сваког радника. 

4.2. Мјесто пружања услуга:  

Здравствена установа/ординација на подручју града Бања Лука. 

4.3. Начин плаћања:  

Плаћање услуга љекарског прегледа радника извршиће се у року од тридесет (30) дана од дана 

извршења услуге, на основу сачињеног Записника о стварно извршеном квалитету и количини 

услуга, пријема исправне фактуре Извршиоца, извјештаја о извршеним услугама, те достављања 

појединачних љекарских увјерења.  

Уговорни орган задржава право примједбе у року од пет (5) дана од дана пријема фактуре. Све 

уочене примједбе Наручилац ће у писаној форми доставити Извршиоцу у горе наведеном року.  

Почетак рока плаћања тече од дана пријема фактуре Извршиоца за стварно извршене услуге, која 

може бити испостављена тек након завршетка комплетне појединачне услуге. 

 

5.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

Да би учествовали у процедури јавне набавке понуђачи морају испуњавати сљедеће услове: 

Способност обављања професионалне дјелатности 

5.1. Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности, у складу са чланом 46. 

Закона, понуђачи требају уз понуду доставити: 
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а) Доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у којој су 

регистровани или да доставе посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује 

њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке и 

б) доказ да је понуђач овлаштен за вршење услуга које су предмет набавке. 

5.2. Да би доказали способност за обављање професионалне дјелатности понуђачи требају уз 

понуду доставити оригинал или овјерену копију: 

а) Рјешења о регистрацији или Актуелног извода из судског регистра или еквивалент документ 

издат од стране надлежног органа. 

Напомена: За Фонд није прихватљиво Рјешење о регистрацији уколико је сама регистрација 

старија од годину дана од момента предаје понуде, у том случају понуђач је обавезан доставити 

Актуелан извод из судског регистра о свим битним елементима и подацима о регистрованој 

дјелатности која је предмет ове набавке. 

б) Рјешење/увјерење/потврду издато од стране надлежног органа да је понуђач овлаштен за 

вршење услуга које су предмет набавке. 

 

6. Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције 

 

Фонд ће одбити захтјев за учешће у предметном поступку набавке уколико је кандидат садашњем 

или бившем раднику Фонда дао или је спреман да да мито, у облику новчаних средстава или у 

било којем новчаном облику, с циљем остваривања утицаја на радњу, одлуку или ток поступка 

јавне набавке. 

Као доказ да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у 

предметном поступку кандидат је дужан попунити и доставити Изјаву из члана 52. Закона, која је 

дата у Анексу 3. овог позива. 

 

7. Период важења понуде 

 

7.1. Понуде морају важити 90 дана, рачунајући од истека рока за достављање понуда.  Уколико 

понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, сматраће се да је рок важења понуде онај који је 

наведен у овом позиву. 

У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у овом позиву, Фонд ће одбити 

такву понуду у складу са чланом 60. став 1) Закона. 

7.2. Све док не истекне период важења понуда, уговорни орган има право да тражи од понуђача у 

писаној форми да продуже период важења њихових понуда до одређеног датума. Понуђачи могу 

одбити такав захтјев. Понуђач који пристане да продужи период важења своје понуде дужан је да 

о томе у писаној форми обавијести уговорни орган. Понуда се не смије мијењати. Ако понуђач не 

одговори на захтјев уговорног органа у вези с продужењем периода важења понуде, сматраће се 

да је понуђач одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда неће разматрати у даљем току 

поступка. 

 

8. Садржај и начин припреме и достављање понуде 
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8.1. Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених језика 

који су у употреби у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму.  

При припреми понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из овог позива и не смије 

мијењати или надопуњавати текст истог. 

Понуда мора садржавати најмање: 

а) Образац за понуду – Анекс 1; 

б) Образац за цијену понуде – Анекс 2; 

в) Изјаву из члана 52. Закона – Анекс 3; 

г) Докази који се односе на способност за обављање професионалне дјелатности. 

8.2. Цјелокупна комуникација и размјена информација између Фонда и понуђача водиће се у 

писаној форми, на начин да се иста доставља електронском поштом на e-mail адресу наведену у 

тачки 2. овог позива, осим ако Позивом за поједине врсте комуникације није другачије одређено. 

8.3. Понуда се доставља у оригиналу. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно 

вађење или уметање листова. Коверта са понудом се доставља на сљедећу адресу уговорног 

органа: Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Краља 

Алфонса XIII број 21, 78 000 Бања Лука. 

На коверти понуде мора да буде назначено: 

− назив и адреса уговорног органа; 

− назив и адреса понуђача;  

− број набавке; 

− назив предмета набавке; 

− Назнака: „не отварај“. 

 

9.  Достављање понуде од стране групе понуђача 

 

9.1. У случају да понуду доставља група понуђача дужни су попунити образац за доставу понуда 

Анекс 1. на захтијевани начин и уз понуду доставити овлашћење/пуномоћ за овлаштено лице 

носиоца конзорцијума да може потписати понуду. 

9.2. Група понуђача која учествује у овом поступку набавке и која буде изабрана као најповољнија 

дужна је доставити оригинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу понуђача 

ради учешћа у поступку јавне набавке, у року не дужем од 5 (пет) радних дана од пријема одлуке 

о избору најповољнијег понуђача. Наведени правни акт мора садржавати податке: ко су чланови 

групе понуђача са тачним идентификационим елементима, ко има право иступа, представљања и 

овлашћење за потписивање уговора у име групе понуђача као и утврђену солидарну одговорност 

између чланова групе понуђача за обавезе које преузима група понуђача. 

Уколико понуђач, у остављеном року, не достави дефинисани правни акт са траженом 

садржином, уговор ће се додијелити другорангираном понуђачу. 

Напомена: Група понуђача може уз своју понуду одмах доставити оригинал или овјерену копију 

правног акта о удруживању чиме се ослобађа обавезе накнадног достављања истог.  
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9.3. Сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу способности за обављање 

професионалне дјелатности, односно сви чланови групе морају бити регистровани за обављање 

дјелатности која је предмет набавке. 

9.4. Група понуђача као цјелина мора испуњавати услове у погледу техничке и професионалне 

способности, што значи да група понуђача може кумулативно испуњавати постављене услове и 

доставити документацију којом доказује испуњавање тих услова. 

9.5. Понуђач који је самостално поднио понуду не може бити члан групе понуђача у истом 

поступку јавне набавке. Члан групе понуђача не може бити члан друге групе понуђача у истом 

поступку јавне набавке. 

9.6. Изјаву о сукобу интереса из члана 52. Закона мора доставити сваки члан групе. 

9.7. Група понуђача солидарно одговара за све обавезе. 

 

10. Подуговарање 

 

10.1. У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће дио уговора дати подуговарачу, мора се 

изјаснити који дио (описно или процентуално) ће дати подуговарачу. У понуди не мора 

идентификовати подуговарача, али се мора изјаснити да ли ће бити директно плаћање 

подуговарачу. 

10.2. Уколико у понуди није идентификован подуговарач, изабрани понуђач је дужан, прије него 

уведе подуговарача у посао, обратити се писмено Фонду за сагласност за увођење подуговарача, 

са свим подацима везано за подуговарача. 

10.3. Фонд је дужан да, уколико одбије дати сагласност за увођење подуговарача за које је 

изабрани понуђач доставио захтјев, писмено образложи разлоге због којих није дао сагласност. 

10.4. У случају подуговарања, одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани 

понуђач. 

 

11. Критеријум за додјелу уговора и цијена 

 

11.1. Критеријум за додјелу уговора је „најнижа цијена“, у складу са чланом 64. став 1. тачка б) 

Закона.  

11.2. Цијену понуде исказати у Обрасцу за цијену понуде који је дат у Анексу 2. овог позива. 

11.3. Понуђачи су дужни доставити попуњен Образац за цијену понуде у складу са свим 

захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да понуђач 

пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене 

његова понуда ће бити одбачена. 

11.4. С обзиром да Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду 

за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обрасцу не може бити 

0. 

11.5. У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде (без ПДВ-а), понуђени попуст и на крају 

цијена понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а)*. 
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*Напомена: Услуге које су предмет набавке ослобођене су од плаћања ПДВ-а, сходно одредбама 

члана 24. став 1. тачка 2. Закона о порезу на додату вриједност („Службени гласник БиХ“ број: 

9/15, 35/05, 100/08 и 33/17) и члана 25. став 1. Правилника о примјени Закона о порезу на додату 

вриједност („Службени гласник БиХ“ број: 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08 и 65/10). 

Према одредбама ових прописа од плаћања ПДВ-а су ослобођене превентивне медицинске 

услуге, под којима се, према мишљењу ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ 

сматрају, између осталог, претходни, периодични, ванредни, циљани, контролни и систематски 

прегледи радника. 

11.6. Понуђена цијена предметних услуга треба укључивати све обавезе у вези са тим услугама. 

11.7. Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама (БАМ). 

11.8. Исправке у Обрасцу за цијену понуде – Анекс 2. морају бити урађене на начин да су видљиве 

(исправљени подаци морају бити видљиви), потврђене потписом понуђача и са датумом 

извршене исправке. У супротном, понуде у којима исправке нису урађене на наведени начин биће 

одбачене. 

 

12. Рок за достављање понуда 

 

12.1. Понуда се може доставити лично или путем редовне поште на адресу Фонда за заштиту 

животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, улица Краља Алфонса XIII број 21, 

78000 Бања Лука. Рок за достављање понуда је 29.09.2021. године до 12:00 часова. 

12.2. Понуде које су достављене по истеку рока из претходног става ће бити враћене понуђачима 

неотворене. 

12.3. Понуђач који понуду доставља путем поште преузима ризик уколико понуда не стигне до 

крајњег рока утврђеног у овој тачки. 

 

13. Обавјештење о додјели уговора 

 

Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне набавке 

у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке. 

 

14. Информације о заштити права понуђача 

 

14.1. Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је уговорни 

орган у току поступка јавне набавке извршио повреде Закона и/или подзаконских аката има право 

да изјави жалбу у роковима дефинисаним чланом 101. Закона. 

14.2. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби (КРЖ) путем Уговорног органа у 

најмање три примјерка, у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком. 

14.3. Уговорни орган је дужан у року од пет дана од дана запримања жалбе донијети одговарајућу 

одлуку по жалби у складу са чланом 100. Закона. 



-

14,4.'Yxonnxo VroaopHr1t opraH 3aK,rbyqKoM o46aqr xan6y 16or npoqecHHX HeAocraraKa (xan6a

ne6aaroepeMeHa, HeAonylureHa u^n nsjaeruena oA HeoBnauJTeHor nhqa) nonyfav Molxe nporhB oBor

3aKirbyqxa nzjaautn xan6y KPX-y y poKy o4 10 (gecer) ,qana oA AaHa nprajenna l4cror,

14.5. Vxoalrxo Vroaopur/ opraH yceojn xar6y qjearmrvno nnn y qjenocn4, re ceojy o4nyxy samrjeur

ApyroM oAnyKoM nnv notvlwrh nocrynax Ha6aBKe, noHyfa.r nnoNe rajaauru xan6y KPX(-y y poxy og 5
(ner) gaua oA AaHa nprnjenna oAnyKe, nocpep,craoM yroBopHor opfaHa.

14.6. Vxonnxo Vroeopur opfaH nocrynajyhra no xan6ra yrBpAh 4a je Nan6a HeocHoBaHa AylKaH je ucry y

poKy oA 5 (ner) AaHa'oA AaryMa 3anpilMaFba npoclrje,qrrr KPIK'y ca coojrnn r:jau"rruerueM Ha HaBoAe

xa.n6e, Kao H KoMn/lerHoMAoKyMeHTaqujoru eeeaHo 3a nocrynaK npol4B xojer je n:jaarueua Nan6a.

llprno:r:
AHexc 1, O6pasaq 3a noHyAy;

AHexc 2. 06pa:aq:a qr,rjeHy noHyAe;

AHexc 3. flmcnneHa rsjaea y Be3n qnaHa

AneNc 4, Haqpr yroBopa,

52. crae 2. 3axoHa o jaenrnn ua6aexanna;

{);'i-l .l li ll ; .i,i i)2,. 9117.1 {,ilt){}
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АНЕКС 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 

Број набавке: 2.02.2 - 1706 - 01/21 

Број понуде: __________________ 

 

УГОВОРНИ ОРГАН:  

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Улица Краља Алфонса XIII број 21, 78 000 Бања Лука 

 

ПОНУЂАЧ:  

 

Понуђач 

(овлаштени представник 

групе понуђача) 

Чланови групе понуђача 

(уколико се ради о групи понуђача) 

Члан групе (1) Члан групе (2) 

Назив и сједиште 

понуђача 

   

Адреса    

ИДБ/ЈИБ    

Број жиро рачуна    

ПДВ    

Адреса за 

достављање поште 

   

E-mail    

Контакт особа    

Телефон    

Факс     

 

КОНТАКТ ОСОБА СА ОВУ ПОНУДУ: 

 

Име и презиме  

Адреса  

Телефон  

Факс  

E-mail  

 

* Уколико понуду доставља група понуђача уписују се подаци за све чланове групе понуђача као и кад 

понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује 

се и податак да је то представник групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у 

смислу поступка јавне набавке. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

Уколико понуду доставља група понуђача онда Изјаву понуђача попуњава представник групе 

понуђача. 

 

У поступку јавне набавке коју сте покренули и која је објављена на интернетској страници Фонда 

за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (www.ekofondrs.org) дана 

____.09.2021. године, достављам понуду и изјављујемо сљедеће:  

 

 

1. У складу са садржајем и захтјевима Позива за достављање понуда број:  2.02.2 - 1706 -

01/21  од  14.09.2021. године, овом изјавом прихватамо његове одредбе у цјелости, без 

икаквих резерви или ограничења. 

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из Позива за достављање понуда набавке 

периодичних љекарских прегледа запослених у Фонду за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност Републике Српске, у складу са условима утврђеним у Позиву, 

критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења. 

 

3. Цијена наше понуде износи: _________________ КМ. 

Попуст који дајемо на цијену понуде је: ______________________ КМ. 

Укупна цијена са укљученим попустом износи _____________________ КМ. 

 

У прилогу се налази образац за цијену понуде (Анекс 2), који је попуњен у складу са 

захтјевима из Позива. У случају разлика у цијенама из ове изјаве и Обрасца за цијену 

понуде, релевантна је цијена из Обрасца за цијену понуде. 

 

4. Ова понуда важи 90 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда. 

 

 

Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: 

_______________________________________________________ 

Потпис овлаштене особе: _________________________________ 

Мјесто и датум: _________________________________________ 

Печат фирме/предузећа:  

Уз понуду је достављена сљедећа документација: 

(Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих) 
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АНЕКС 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ 

периодични љекарски преглед запослених  

у Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 

 

_____________________________________ 

                     (Назив добављача) 

Адреса:______________________________ 

Тел/факс:_____________________________ 

ПДВ број: ____________________________ 

Идентификациони број:________________ 

Број жиро рачуна:_____________________ 

код ____________________________ банке 

Понуда бр. ______________ од ________.2021. године 

 

Ред. 

бр. 

Назив услуге М Ж Број  

радника 

Јединична 

цијена без 

ПДВ-а (КМ) 

Укупна 

цијена без 

ПДВ-а (КМ) 

1 Преглед љекара специјалисте медицине рада 

(анамнестички подаци: радна, лична и породична 

анамнеза, главне тегобе, садашња болест, 

социјалноепидемиолошки подаци и основна 

антропометрија: тјелесна маса и висина, израчунавање 

индекса тјелесне масе). 

16 18 34   

2 Лабораторијске анализе крви: ККС, СЕ, ШУК, Фе, 

триглицериди, укупни холестерол, ХДЛ, ЛДЛ 

холестерол, хормоне штитне жлијезде, ТСХ, Т3 и Т4, 

серолошко тестирање на IgG SARS-CoV-2. 

16 18 34   

3 Лабараторијска анализа урина (присуство бјеланчевина, 

шећера, уринобилиноген и седимент урина)  

16 18 34   

4 ЕКГ са интерпретацијом  16 18 34   

5 Преглед чула вида: Оштрина вида на близину и даљину, 

дубински вид, форија, фузија, фундус, колорни вид, 

периметрија, испитивање адаптације на таму  

16 18 34   

6 Ултразвучни преглед абдомена и уротракта (јетра, 

жучна кеса, жучни путеви, панкреас, слезена, бубрези, 

мокраћни путеви и бешика)  

16 18 34   

7 Ултразвучни преглед штитне жљезде  16 18 34   

8 Ултразвучни преглед простате  16 - 16   

9 Гинеколошки преглед, ВС, ПАПА тест  - 18 18   

10 Гинеколошки ултразвук и ултразвук дојки  - 18 18   

11 Мамографија (према потреби, односно упути љекара са 

ултразвучног прегледа)  

- 18 18   

УКУПНО без ПДВ-а (КМ):  

ПОПУСТ (_____%) КМ:  

УКУПНО (износ са попустом) (КМ):   

Рок извршења: 60 дана од дана обострано потписаног Уговора.  
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Напомена: Уговорни орган након избора најповољнијег понуђача, при потписивању уговора 

истом ће доставити списак запослених радника који требају да ураде периодични љекарски 

преглед.  

 

По извршеном прегледу Извршилац ће доставити копију налаза радницима и Наручиоцу извјештај 

специјалисте медицине рада за сваког радника појединачно, као и преглед закључних оцјена 

специјалисте медицине рада по добним групама и полу. 

 

1. Цијене морају бити изражене у конвертибилним маркама (КМ). За све ставке у понуди морају се 

навести цијене, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а, у складу са горе датом формом и садржи све накнаде које 

уговорни орган треба платити извршиоцу услуге. Уговорни орган не смије имати никакве додатне 

трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу. 

3. Понуђачи нису дужни дати попуст, и у том случају прецртавају рубрику за попуст.  

4. Уколико понуђач даје попуст, висина попуста у процентима (%) уписује се поред ријечи 

"попуст", а изражава се у десној колони у КМ. Дати попуст процентуално примјењиваће се на 

извршење сваке појединачне услуге током трајања уговора.  

5. У случају разлике између попуста израженог процентуално и износа попуста израженог у КМ, 

исправка ће се извршити у складу са попустом израженим процентуално.  

6. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу 

са јединичним цијенама.  

7. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.  

8. Наведене цијене су непромјенљиве за вријеме трајања уговора.  

9. Плаћање услуга љекарског прегледа запослених извршиће се у року од тридесет (30) дана од 

дана извршења услуге, на основу сачињеног Записника о стварно извршеном квалитету и 

количини услуга, пријема исправне фактуре Извршиоца, извјештаја о извршеним услугама, те 

достављања појединачних љекарских увјерења.  

 

У ________________ дана ___________2021. године 

 

 

М.П. 

        ______________________________ 

                     Потпис и печат понуђача 
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АНЕКС 3 

ПИСАНА ИЗЈАВА 

из члана 52. Закона о јавним набавкама БиХ  

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) 

 

Ја, ниже потписани _______________________, са личном картом број: _______________________ 

       (Име и презиме) 

издатом од ______________________________________, у својству представника предузећа   

_______________________________________________, ИД број: _____________________________  

         (Назив предузећа) 

чије сједиште се налази у ___________________________ на адреси __________________________, 

         (град/општина)             (улица и број) 

 

као понуђач у поступку јавне набавке услуга периодичних љекарских прегледа запослених у 

Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, за који је објављен 

Позив за достављање понуда број: 2.02.2 - 1706 - 01/21 на web адреси Уговорног органа 

(www.ekofondrs.org) дана 14.09.2021. године, a у складу са чланом 52. став (2) Закона под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

1. Да нисам нудио мито ниједном лицу у процесу јавне набавке, у било којој фази јавне набавке. 

2. Да нисам дао, нити обећао поклон, или неку другу повластицу службеном или одговорном 

лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, 

у циљу обављања у оквиру службеног овлаштења, радње које не би требало да изврши, или се 

суздржава од вршења дјела која треба извршити он, или неко ко посредује при таквом 

подмићивању службеног или одговорног лица. 

3. Да нисам дао, нити обећао поклон или неку другу повластицу службеном или одговорном 

лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, 

у циљу обављања у оквиру службеног овлаштења, радње које би требало да изврши, или се 

суздржава од радњи које не треба извршити. 

4. Да нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 

набавкама. 

5. Да нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току поступка јавне 

набавке. 

 

Давањем ове изјаве свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична дјела примања 

и давања мита и кривичног дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у 

кривичним законима Босне и Херцеговине. 

 

Изјаву дао (име и презиме): _________________________   

 

У ______________________, дана ________.2021. године                

      М.П.  

        ______________________________ 

                 Потпис и печат добављачa 
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АНЕКС 4 

 

НАЦРТ УГОВОРА 

 

Закључен између сљедећих уговорних страна:  

1. Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Бања Лука, ул. 

Краља Алфонса XIII број 21, кога заступа директор Срђан Тодоровић (у даљем тексту: Наручилац) и 

 

2. _____________________________________________________ – кога заступа директор 

______________________________ (у даљем тексту: Извршилац). 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог  Уговора је пружање услуга периодичних љекарских прегледа запослених у Фонду за 

заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, у складу са проведеном 

процедуром јавне набавке, на основу Позива број: 2.02.2 - 1706 -01/21 и Понуде одабраног 

Извршиоца број: ________________од _____.09.2021. године, која је саставни дио овог Уговора.  

 

Члан 2. 

 

Периодични преглед за мушкарце састоји се од сљедећих претрага и прегледа (укупно 16 

мушкараца): 

1. Преглед љекара специјалисте медицине рада (анамнестички подаци: радна, лична и 

породична анамнеза, главне тегобе, садашња болест, социјалноепидемиолошки подаци и 

основна антропометрија: тјелесна маса и висина, израчунавање индекса тјелесне масе); 

2. Лабораторијске анализе крви: ККС, СЕ, ШУК, Фе, триглицериди, укупни холестерол, ХДЛ, 

ЛДЛ холестерол, хормоне штитне жлијезде, ТСХ, Т3 и Т4, серолошко тестирање на IgG 

SARS-CoV-2; 

3. Лабараторијска анализа урина (присуство бјеланчевина, шећера, уринобилиноген и 

седимент урина); 

4. ЕКГ са интерпретацијом; 

5. Преглед чула вида: Оштрина вида на близину и даљину, дубински вид, форија, фузија, 

фундус, колорни вид, периметрија, испитивање адаптације на таму; 

6. Ултразвучни преглед абдомена и уротракта (јетра, жучна кеса, жучни путеви, панкреас, 

слезена, бубрези, мокраћни путеви и бешика); 

7. Ултразвучни преглед штитне жљезде; 

8. Ултразвучни преглед простате. 

 

Периодични преглед за жене састоји се од сљедећих претрага и прегледа (укупно 18 жена): 

1. Преглед љекара специјалисте медицине рада (анамнестички подаци: радна, лична и 

породична анамнеза, главне тегобе, садашња болест, социјалноепидемиолошки подаци и 

основна антропометрија: тјелесна маса и висина, израчунавање индекса тјелесне масе); 

2. Лабораторијске анализе крви: ККС, СЕ, ШУК, Фе, триглицериди, укупни холестерол, ХДЛ, 

ЛДЛ холестерол, хормоне штитне жлијезде, ТСХ, Т3 и Т4, серолошко тестирање на IgG 

SARS-CoV-2; 

3. Лабараторијска анализа урина (присуство бјеланчевина, шећера, уринобилиноген и 

седимент урина); 
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4. ЕКГ са интерпретацијом; 

5. Преглед чула вида: Оштрина вида на близину и даљину, дубински вид, форија, фузија, 

фундус, колорни вид, периметрија, испитивање адаптације на таму; 

6. Ултразвучни преглед абдомена и уротракта (јетра, жучна кеса, жучни путеви, панкреас, 

слезена, бубрези, мокраћни путеви и бешика); 

7. Ултразвучни преглед штитне жљезде; 

8. Гинеколошки преглед, ВС, ПАПА тест; 

9. Гинеколошки ултразвук и ултразвук дојки; 

10. Мамографија (према потреби, односно упути љекара са ултразвучног прегледа). 

 

Члан 3. 

 

Рок извршења услуга периодичног прегледа запослених је 60 (шездесет) дана од дана обостраног 

потписивања Уговора у складу са међусобно усаглашеном динамиком, укључујући достављање 

свих извјештаја и записника о прегледима, те достављање збирног извјештаја и појединачних 

налаза за сваког запосленика.  

 

Члан 4. 

 

Уговорена цијена за набавку услуга периодичних љекарских преглед запосленика износи: 

_____________ КМ (словима: __________________________________________________________). 

Услуге које су предмет набавке ослобођене су од плаћања ПДВ-а, сходно одредбама члана 24. 

став 1. тачка 2. Закона о порезу на додату вриједност („Службени гласник БиХ“ број: 9/15, 35/05, 

100/08 и 33/17) и члана 25. став 1. Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност 

(„Службени гласник БиХ“ број: 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08 и 65/10).  

 

Члан 5. 

 
Извршилац је дужан да услуге периодичног прегледа запослених изврши савјесно, стручно и 

квалитетно, у складу са захтјевима Наручиоца и одредбама овог Уговора, важећим прописима и 

правилима струке.  

Извршилац је дужан да по извршеним прегледима достави копије налаза запосленима и 

Наручиоцу извјештај специјалисте медицине рада за сваког радника појединачно, као и преглед 

закључних оцјена специјалисте медицине рада по добним групама и полу. 

 

Члан 6. 

 

Наручилац се обавезује доставити Извршиоцу услуга списак запослених из члана 1. овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да изврши плаћање услуга љекарског прегледа запослених у року од 

тридесет (30) дана од дана извршења услуге, на основу сачињеног Записника о стварно 

извршеном квалитету и количини услуга, пријема исправне фактуре Извршиоца, извјештаја о 

извршеним услугама, те достављања појединачних љекарских увјерења. 

 

Члан 7. 

 

Овај уговор се може раскинути споразумом уговорних страна или једностраним раскидом сваке 

стране због повреде одредаба овог уговора, као и у случајевима предвиђеним Законом.  
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Члан 8. 

 

За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 9. 

 

Сва спорна питања уговорне стране настојаће да ријеше споразумно, а у случају да се споразум не 

постигне уговара се рјешавање спора путем Окружног привредног суда у Бањој Луци. 

 

Члан 10. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетних примјерака, од којих 2 (два) примјерка задржава 

наручилац, а 2 (два) добављач. 

 

 

  ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГА                       ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

              Директор                   

 

 ____________________                        ___________________ 

      Срђан Тодоровић              

 

 

 

Број: ____________      Број: ________________ 

Дана:  _______.2021. године     Дана: ________.2021. године  

 

 


