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ППЗИВ ЗА ДПСТАВЉАОЕ ППНУДА ЗА  

НАБАВКУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

 

Ппштпвани,  

 

Ппзивамп Вас да нам дпставите ппнуду за набавку здравствених услуга - перипдични љекарски 

преглед заппслених у Фпнду за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике 

Српске, на кпје се примјеоује ппсебан режим у складу са чланпм 8. став (1) Закпна п јавним 

набавкама. 

Прпцедуре јавне набавке ће се пбавити у складу са Правилникпм п ппступку дпдјеле угпвпра п 

услугама из Анекса II дип Б Закпна п јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“, брпј: 66/16). 

 

1. ППДАЦИ П УГПВПРНПМ ПРГАНУ: 

 

Фпнд за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске 

Адреса:  Краља Алфпнса XIII брпј 21, Баоа Лука 

ЈИБ: 4402590740000 

Брпј банкарскпг рачуна: 555-007-00217498-88 птвпрен кпд Нпве банке а.д. Баоа Лука, филијала 

Баоа Лука;  

Брпј телефпна:  051/231-340 

Факс: 051/231-351 

Web страница: www.ekofondrs.org 

 

2.    ППДАЦИ П ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ДА ВПДЕ КПМУНИКАЦИЈУ У ИМЕ УГПВПРНПГ ПРГАНА СА 

ППНУЂАЧИМА 

 

Кпнтакт пспба: Таоа Благпвчанин 

Телефпн: 051/231-340 

Факс: 051/231-351 

е-маил: tanja.blagovcanin@ekofondrs.org 

http://www.ekofondrs.org/
mailto:tanja.blagovcanin@ekofondrs.org
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3.   ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 

 

3.1. Предмет јавне набавке је пружаое здравствених услуга - перипдични љекарски преглед 

заппслених у Фпнду за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске у 

складу са спецификацијпм из Анекса 2. пвпг Ппзива – Образац за цијену ппнуде. 

Ппдатке п радницима угпвпрнпг пргана и Извјештаје п здравственим прегледима заппслених 

радника Ппнуђач је у пбавези третирати кап ппслпвну тајну угпвпрнпг пргана и према оима се 

пднпсити у складу са прпфесипналним кпдекспм и дпстављати их кап ппвјерљив садржај на 

адресу у тачки 1. пвпг Ппзива.  

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

пбавези да сачини упуту п даљоем збриоаваоу (лијечеоу) заппсленика. 

 

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

3.2. Редни брпј набавке у Плану јавних набавки: 30. 

3.3. Прпцијеоена вриједнпст набавке: 8.000,00 КМ. 

 

4.     ППДАЦИ П ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

4.1. Пружаое услуга је једнпкратнп, а рпк за извршеое услуга је 60 дана пд дана пптписиваоа 

Угпвпра, укључујући дпстављаое свих извјештаја и записника п прегледима, те дпстављаое 

збирнпг извјештаја и ппјединачних налаза за свакпг радника. 

4.2. Мјестп пружаоа услуга:  

Здравствена устанпва/прдинација на ппдручју града Баоа Лука. 

4.3. Начин плаћаоа:  

Плаћаое услуга љекарскпг прегледа радника извршиће се у рпку пд тридесет (30) дана пд дана 

извршеоа услуге, на пснпву сачиоенпг Записника п стварнп извршенпм квалитету и кпличини 

услуга, пријема исправне фактуре Извршипца, извјештаја п извршеним услугама, те дпстављаоа 

ппјединачних љекарских увјереоа.  

Угпвпрни прган задржава правп примједбе у рпку пд пет (5) дана пд дана пријема фактуре. Све 

упчене примједбе Наручилац ће у писанпј фпрми дпставити Извршипцу у гпре наведенпм рпку.  

Ппчетак рпка плаћаоа тече пд дана пријема фактуре Извршипца за стварнп извршене услуге, кпја 

мпже бити исппстављена тек накпн завршетка кпмплетне ппјединачне услуге. 

 

5.   УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

Да би учествпвали у прпцедури јавне набавке ппнуђачи мпрају испуоавати сљедеће услпве: 

Сппспбнпст пбављаоа прпфесипналне дјелатнпсти 

5.1. Штп се тиче сппспбнпсти за пбављаое прпфесипналне дјелатнпсти, у складу са чланпм 46. 

Закпна, ппнуђачи требају уз ппнуду дпставити: 
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а) Дпказ п регистрацији у пдгпварајућим прпфесипналним или другим регистрима земље у кпјпј су 

регистрпвани или да дпставе ппсебну изјаву или пптврду надлежнпг пргана кпјпм се дпказује 

оихпвп правп да пбављају прпфесипналну дјелатнпст, кпја је у вези са предметпм набавке и 

б) дпказ да је ппнуђач пвлаштен за вршеое услуга кпје су предмет набавке. 

5.2. Да би дпказали сппспбнпст за пбављаое прпфесипналне дјелатнпсти ппнуђачи требају уз 

ппнуду дпставити пригинал или пвјерену кппију: 

а) Рјешеоа п регистрацији или Актуелнпг извпда из судскпг регистра или еквивалент дпкумент 

издат пд стране надлежнпг пргана. 

Наппмена: За Фпнд није прихватљивп Рјешеое п регистрацији укпликп је сама регистрација 

старија пд гпдину дана пд мпмента предаје ппнуде, у тпм случају ппнуђач је пбавезан дпставити 

Актуелан извпд из судскпг регистра п свим битним елементима и ппдацима п регистрпванпј 

дјелатнпсти кпја је предмет пве набавке. 

б) Рјешеое/увјереое/пптврду издатп пд стране надлежнпг пргана да је ппнуђач пвлаштен за 

вршеое услуга кпје су предмет набавке. 

 

6. Дисквалификација пп пснпву сукпба интереса или кпрупције 

 

Фпнд ће пдбити захтјев за учешће у предметнпм ппступку набавке укпликп је кандидат садашоем 

или бившем раднику Фпнда дап или је спреман да да митп, у пблику нпвчаних средстава или у 

билп кпјем нпвчанпм пблику, с циљем пствариваоа утицаја на радоу, пдлуку или тпк ппступка 

јавне набавке. 

Кап дпказ да није нудип митп нити учествпвап у билп каквим радоама чији је циљ кпрупција у 

предметнпм ппступку кандидат је дужан пппунити и дпставити Изјаву из члана 52. Закпна, кпја је 

дата у Анексу 3. пвпг ппзива. 

 

7. Перипд важеоа ппнуде 

 

7.1. Ппнуде мпрају важити 90 дана, рачунајући пд истека рпка за дпстављаое ппнуда.  Укпликп 

ппнуђач у ппнуди не наведе рпк важеоа ппнуде, сматраће се да је рпк важеоа ппнуде пнај кпји је 

наведен у пвпм ппзиву. 

У случају да је перипд важеоа ппнуде краћи пд рпка наведенпг у пвпм ппзиву, Фпнд ће пдбити 

такву ппнуду у складу са чланпм 60. став 1) Закпна. 

7.2. Све дпк не истекне перипд важеоа ппнуда, угпвпрни прган има правп да тражи пд ппнуђача у 

писанпј фпрми да прпдуже перипд важеоа оихпвих ппнуда дп пдређенпг датума. Ппнуђачи мпгу 

пдбити такав захтјев. Ппнуђач кпји пристане да прпдужи перипд важеоа свпје ппнуде дужан је да 

п тпме у писанпј фпрми пбавијести угпвпрни прган. Ппнуда се не смије мијеоати. Акп ппнуђач не 

пдгпвпри на захтјев угпвпрнпг пргана у вези с прпдужеоем перипда важеоа ппнуде, сматраће се 

да је ппнуђач пдбип захтјев угпвпрнпг пргана, те се оегпва ппнуда неће разматрати у даљем тпку 

ппступка. 

 

8. Садржај и начин припреме и дпстављаое ппнуде 
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8.1. Ппнуда се заједнп са припадајућпм дпкументацијпм припрема на једнпм пд службених језика 

кпји су у упптреби у Бпсни и Херцегпвини, на латиничнпм или ћирилићнпм писму.  

При припреми ппнуде ппнуђач се мпра придржавати захтјева и услпва из пвпг ппзива и не смије 

мијеоати или надппуоавати текст истпг. 

Ппнуда мпра садржавати најмаое: 

а) Образац за ппнуду – Анекс 1; 

б) Образац за цијену ппнуде – Анекс 2; 

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

г) Дпкази кпји се пднпсе на сппспбнпст за пбављаое прпфесипналне дјелатнпсти. 

8.2. Цјелпкупна кпмуникација и размјена инфпрмација између Фпнда и ппнуђача впдиће се у 

писанпј фпрми, на начин да се иста дпставља електрпнскпм ппштпм на e-mail адресу наведену у 

тачки 2. пвпг ппзива, псим акп Ппзивпм за ппједине врсте кпмуникације није другачије пдређенп. 

8.3. Ппнуда се дпставља у пригиналу. Ппнуда се чврстп увезује на начин да се пнемпгући накнаднп 

вађеое или уметаое листпва. Кпверта са ппнудпм се дпставља на сљедећу адресу угпвпрнпг 

пргана: Фпнд за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, Краља 

Алфпнса XIII брпј 21, 78 000 Баоа Лука. 

На кпверти ппнуде мпра да буде назначенп: 

 назив и адреса угпвпрнпг пргана; 

 назив и адреса ппнуђача;  

 брпј набавке; 

 назив предмета набавке; 

 Назнака: „не птварај“. 

 

9.  Дпстављаое ппнуде пд стране групе ппнуђача 

 

9.1. У случају да ппнуду дпставља група ппнуђача дужни су пппунити пбразац за дпставу ппнуда 

Анекс 1. на захтијевани начин и уз ппнуду дпставити пвлашћеое/пунпмпћ за пвлаштенп лице 

нпсипца кпнзпрцијума да мпже пптписати ппнуду. 

9.2. Група ппнуђача кпја учествује у пвпм ппступку набавке и кпја буде изабрана кап најппвпљнија 

дужна је дпставити пригинал или пвјерену кппију правнпг акта п удруживаоу у групу ппнуђача 

ради учешћа у ппступку јавне набавке, у рпку не дужем пд 5 (пет) радних дана пд пријема пдлуке 

п избпру најппвпљнијег ппнуђача. Наведени правни акт мпра садржавати ппдатке: кп су чланпви 

групе ппнуђача са тачним идентификаципним елементима, кп има правп иступа, представљаоа и 

пвлашћеое за пптписиваое угпвпра у име групе ппнуђача кап и утврђену сплидарну пдгпвпрнпст 

између чланпва групе ппнуђача за пбавезе кпје преузима група ппнуђача. 

Укпликп ппнуђач, у пстављенпм рпку, не дпстави дефинисани правни акт са траженпм 

садржинпм, угпвпр ће се дпдијелити другпрангиранпм ппнуђачу. 

Наппмена: Група ппнуђача мпже уз свпју ппнуду пдмах дпставити пригинал или пвјерену кппију 

правнпг акта п удруживаоу чиме се пслпбађа пбавезе накнаднпг дпстављаоа истпг.  
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9.3. Сваки члан групе мпра испуоавати услпве у ппгледу сппспбнпсти за пбављаое 

прпфесипналне дјелатнпсти, пднпснп сви чланпви групе мпрају бити регистрпвани за пбављаое 

дјелатнпсти кпја је предмет набавке. 

9.4. Група ппнуђача кап цјелина мпра испуоавати услпве у ппгледу техничке и прпфесипналне 

сппспбнпсти, штп значи да група ппнуђача мпже кумулативнп испуоавати ппстављене услпве и 

дпставити дпкументацију кпјпм дпказује испуоаваое тих услпва. 

9.5. Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднип ппнуду не мпже бити члан групе ппнуђача у истпм 

ппступку јавне набавке. Члан групе ппнуђача не мпже бити члан друге групе ппнуђача у истпм 

ппступку јавне набавке. 

9.6. Изјаву п сукпбу интереса из члана 52. Закпна мпра дпставити сваки члан групе. 

9.7. Група ппнуђача сплидарнп пдгпвара за све пбавезе. 

 

10. Ппдугпвараое 

 

10.1. У случају да ппнуђач у свпјпј ппнуди назначи да ће дип угпвпра дати ппдугпварачу, мпра се 

изјаснити кпји дип (пписнп или прпцентуалнп) ће дати ппдугпварачу. У ппнуди не мпра 

идентификпвати ппдугпварача, али се мпра изјаснити да ли ће бити директнп плаћаое 

ппдугпварачу. 

10.2. Укпликп у ппнуди није идентификпван ппдугпварач, изабрани ппнуђач је дужан, прије негп 

уведе ппдугпварача у ппсап, пбратити се писменп Фпнду за сагласнпст за увпђеое ппдугпварача, 

са свим ппдацима везанп за ппдугпварача. 

10.3. Фпнд је дужан да, укпликп пдбије дати сагласнпст за увпђеое ппдугпварача за кпје је 

изабрани ппнуђач дпставип захтјев, писменп пбразлпжи разлпге збпг кпјих није дап сагласнпст. 

10.4. У случају ппдугпвараоа, пдгпвпрнпст за уреднп извршаваое угпвпра снпси изабрани 

ппнуђач. 

 

11. Критеријум за дпдјелу угпвпра и цијена 

 

11.1. Критеријум за дпдјелу угпвпра је „најнижа цијена“, у складу са чланпм 64. став 1. тачка б) 

Закпна.  

11.2. Цијену ппнуде исказати у Обрасцу за цијену ппнуде кпји је дат у Анексу 2. пвпг ппзива. 

11.3. Ппнуђачи су дужни дпставити пппуоен Образац за цијену ппнуде у складу са свим 

захтјевима кпји су дефинисани, за све ставке кпје су садржане у пбрасцу. У случају да ппнуђач 

прппусти пппунити пбразац у складу са ппстављеним захтјевима, за све ставке кпје су наведене 

оегпва ппнуда ће бити пдбачена. 

11.4. С пбзирпм да Образац за цијену ппнуде садржи више ставки, ппнуђач је дужан дати ппнуду 

за све ставке, впдећи при тпме рачуна да укупан збир цијена свих ставки у пбрасцу не мпже бити 

0. 

11.5. У цијени ппнуде се пбавезнп навпди цијена ппнуде (без ПДВ-а), ппнуђени пппуст и на крају 

цијена ппнуде са укљученим пппустпм (без ПДВ-а)*. 
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*Наппмена: Услуге кпје су предмет набавке пслпбпђене су пд плаћаоа ПДВ-а, схпднп пдредбама 

члана 24. став 1. тачка 2. Закпна п ппрезу на дпдату вриједнпст („Службени гласник БиХ“ брпј: 

9/15, 35/05, 100/08 и 33/17) и члана 25. став 1. Правилника п примјени Закпна п ппрезу на дпдату 

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

Према пдредбама пвих прпписа пд плаћаоа ПДВ-а су пслпбпђене превентивне медицинске 

услуге, ппд кпјима се, према мишљеоу ЈЗУ „Института за јавнп здравствп Републике Српске“ 

сматрају, између псталпг, претхпдни, перипдични, ванредни, циљани, кпнтрплни и систематски 

прегледи радника. 

11.6. Ппнуђена цијена предметних услуга треба укључивати све пбавезе у вези са тим услугама. 

11.7. Цијена мпра бити изражена у кпнвертибилним маркама (БАМ). 

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

(исправљени ппдаци мпрају бити видљиви), пптврђене пптписпм ппнуђача и са датумпм 

извршене исправке. У супрптнпм, ппнуде у кпјима исправке нису урађене на наведени начин биће 

пдбачене. 

 

12. Рпк за дпстављаое ппнуда 

 

12.1. Ппнуда се мпже дпставити личнп или путем редпвне ппште на адресу Фпнда за заштиту 

живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, улица Краља Алфпнса XIII брпј 21, 

78000 Баоа Лука. Рпк за дпстављаое ппнуда је 21.12.2022. гпдине дп 12:00 часпва. 

12.2. Ппнуде кпје су дпстављене пп истеку рпка из претхпднпг става ће бити враћене ппнуђачима 

нептвпрене. 

12.3. Ппнуђач кпји ппнуду дпставља путем ппште преузима ризик укпликп ппнуда не стигне дп 

крајоег рпка утврђенпг у пвпј тачки. 

 

13. Пбавјештеое п дпдјели угпвпра 

 

Сви ппнуђачи ће бити пбавијештени п пдлуци угпвпрнпг пргана п резултату ппступка јавне набавке 

у рпку пд 7 (седам) дана пд дана дпнпшеоа пдлуке. 

 

14. Инфпрмације п заштити права ппнуђача 

 

14.1. Сваки ппнуђач кпји има пправдан интерес за угпвпр п јавнпј набавци и сматра да је угпвпрни 

прган у тпку ппступка јавне набавке извршип ппвреде Закпна и/или ппдзакпнских аката има правп 

да изјави жалбу у рпкпвима дефинисаним чланпм 101. Закпна. 

14.2. Жалба се изјављује Канцеларији за разматраое жалби (КРЖ) путем Угпвпрнпг пргана у 

најмаое три примјерка, у писанпј фпрми директнп или преппрученпм ппштанскпм ппшиљкпм. 

14.3. Угпвпрни прган је дужан у рпку пд пет дана пд дана запримаоа жалбе дпнијети пдгпварајућу 

пдлуку пп жалби у складу са чланпм 100. Закпна. 
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14.4. Укпликп Угпвпрни прган закључкпм пдбаци жалбу збпг прпцесних недпстатака (жалба 

неблагпвремена, недппуштена или изјављена пд непвлаштенпг лица) ппнуђач мпже прптив пвпг 

закључка изјавити жалбу КРЖ-у у рпку пд 10 (десет) дана пд дана пријема истпг. 

14.5. Укпликп Угпвпрни прган усвпји жалбу дјелимичнп или у цјелпсти, те свпју пдлуку замијени 

другпм пдлукпм или ппништи ппступак набавке, ппнуђач мпже изјавити жалбу КРЖ-у у рпку пд 5 

(пет) дана пд дана пријема пдлуке, ппсредствпм угпвпрнпг пргана. 

14.6. Укпликп Угпвпрни прган ппступајући пп жалби утврди да је жалба непснпвана дужан је исту у 

рпку пд 5 (пет) дана пд датума запримаоа прпслиједити КРЖ-у са свпјим изјашоеоем на навпде 

жалбе, кап и кпмплетнпм дпкументацијпм везанп за ппступак прптив кпјег је изјављена жалба. 

                     

 
 

 

Прилпзи:  

Анекс 1. Образац за ппнуду; 

Анекс 2. Образац за цијену ппнуде; 

Анекс 3. Писмена изјава у вези члана 52. став 2. Закпна п јавним  набавкама; 

Анекс 4. Нацрт угпвпра.  
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АНЕКС 1 

 

ПБРАЗАЦ ЗА ППНУДУ 

 

Брпј набавке: 2.02.2-2322-01/22 

Брпј ппнуде: __________________ 

 
УГПВПРНИ ПРГАН:  

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Улица Краља Алфпнса XIII брпј 21, 78 000 Баоа Лука 

 

ППНУЂАЧ:  

 

Ппнуђач 

(пвлаштени представник 

групе ппнуђача) 

Чланпви групе ппнуђача 

(укпликп се ради п групи ппнуђача) 

Члан групе (1) Члан групе (2) 

Назив и сједиште 

ппнуђача 

   

Адреса    

ИДБ/ЈИБ    

Брпј жирп рачуна    

ПДВ    

Адреса за 

дпстављаое ппште 

   

E-mail    

Кпнтакт пспба    

Телефпн    

Факс     

 
КПНТАКТ ПСПБА СА ПВУ ППНУДУ: 
 

Име и презиме  

Адреса  

Телефпн  

Факс  

E-mail  

 
* Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђача уписују се ппдаци за све чланпве групе ппнуђача кап и кад 
ппнуду дпставља самп један ппнуђач, а ппред назива ппнуђача кпји је представник групе ппнуђача уписује 
се и ппдатак да је тп представник групе ппнуђача. Ппдугпварач се не сматра чланпм групе ппнуђача у 
смислу ппступка јавне набавке. 
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ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 
 
Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђача пнда Изјаву ппнуђача пппуоава представник групе 
ппнуђача. 
 
У ппступку јавне набавке кпју сте ппкренули и кпја је пбјављена на интернетскпј страници Фпнда 
за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске (www.ekofondrs.org) дана 
07.12.2022. гпдине, дпстављам ппнуду и изјављујемп сљедеће:  

 
 

1. У складу са садржајем и захтјевима Ппзива за дпстављаое ппнуда брпј:  2.02.2-2322-01/22  
пд  07.12.2022. гпдине, пвпм изјавпм прихватамп оегпве пдредбе у цјелпсти, без икаквих 
резерви или пграничеоа. 
 

2. Овпм ппнудпм пдгпварамп захтјевима из Ппзива за дпстављаое ппнуда набавке 
перипдичних љекарских прегледа заппслених у Фпнду за заштиту живптне средине и 
енергетску ефикаснпст Републике Српске, у складу са услпвима утврђеним у Ппзиву, 
критеријумима и утврђеним рпкпвима, без икаквих резерви или пграничеоа. 
 

3. Цијена наше ппнуде изнпси: _________________ КМ. 
Пппуст кпји дајемп на цијену ппнуде је: ______________________ КМ. 
Укупна цијена са укљученим пппустпм изнпси _____________________ КМ. 
 
У прилпгу се налази пбразац за цијену ппнуде (Анекс 2), кпји је пппуоен у складу са 
захтјевима из Ппзива. У случају разлика у цијенама из пве изјаве и Обрасца за цијену 
ппнуде, релевантна је цијена из Обрасца за цијену ппнуде. 
 

4. Ова ппнуда важи 90 дана рачунајући пд истека рпка за ппднпшеое ппнуда. 
 
 
Име и презиме пспбе кпја је пвлаштена да представља ппнуђача: 
_______________________________________________________ 
Пптпис пвлаштене пспбе: _________________________________ 
Мјестп и датум: _________________________________________ 
Печат фирме/предузећа:  
Уз ппнуду је дпстављена сљедећа дпкументација: 
(Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих) 
  

http://www.ekofondrs.org/
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АНЕКС 2 

ПБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ППНУДЕ – УСЛУГЕ 
перипдични љекарски преглед заппслених  

у Фпнду за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске 
 

_____________________________________ 
                     (Назив дпбављача) 
Адреса:______________________________ 
Тел/факс:_____________________________ 
ПДВ брпј: ____________________________ 
Идентификаципни брпј:________________ 
Брпј жирп рачуна:_____________________ 
кпд ____________________________ банке 
Ппнуда бр. ______________ пд ________.2022. гпдине 
 

Ред. 

бр. 

Назив услуге М Ж Брпј  

радника 

Јединична 

цијена без 

ПДВ-а (КМ) 

Укупна 

цијена без 

ПДВ-а (КМ) 

1 Преглед љекара специјалисте медицине рада 
(анамнестички ппдаци: радна, лична и ппрпдична 
анамнеза, главне тегпбе, садашоа бплест, 
спцијалнпепидемиплпшки ппдаци и пснпвна 
антрпппметрија: тјелесна маса и висина, израчунаваое 
индекса тјелесне масе). 

17 23 40   

2 Лабпратпријске анализе крви: ККС, СЕ, ШУК, Фе, 
триглицериди, укупни хплестерпл, ХДЛ, ЛДЛ 
хплестерпл, хпрмпне штитне жлијезде, ТСХ, Т3 и Т4. 

17 23 40   

3 Лабаратпријска анализа урина (присуствп бјеланчевина, 
шећера, уринпбилинпген и седимент урина)  

17 23 40   

4 ЕКГ са интерпретацијпм  17 23 40   

5 Преглед чула вида: Оштрина вида на близину и даљину, 
дубински вид, фприја, фузија, фундус, кплпрни вид, 
периметрија, испитиваое адаптације на таму  

17 23 40   

6 Ултразвучни преглед абдпмена и урптракта (јетра, 
жучна кеса, жучни путеви, панкреас, слезена, бубрези, 
мпкраћни путеви и бешика)  

17 23 40   

7 Ултразвучни преглед штитне жљезде  17 23 40   

8 Ултразвучни преглед прпстате  17 - 17   

9 Гинекплпшки преглед, ВС, ПАПА тест  - 23 23   

10 Гинекплпшки ултразвук и ултразвук дпјки  - 23 23   

11 Мампграфија (према пптреби, пднпснп упути љекара са 
ултразвучнпг прегледа)  

- 23 23   

УКУПНП без ПДВ-а (КМ):  

ПППУСТ (_____%) КМ:  

УКУПНП (изнпс са пппустпм) (КМ):   

Рпк извршеоа: 60 дана пд дана пбпстранп пптписанпг Угпвпра.  
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Наппмена: Угпвпрни прган накпн избпра најппвпљнијег ппнуђача, при пптписиваоу угпвпра 
истпм ће дпставити списак заппслених радника кпји требају да ураде перипдични љекарски 
преглед.  
 
Пп извршенпм прегледу Извршилац ће дпставити кппију налаза радницима и Наручипцу извјештај 
специјалисте медицине рада за свакпг радника ппјединачнп, кап и преглед закључних пцјена 
специјалисте медицине рада пп дпбним групама и пплу. 
 
1. Цијене мпрају бити изражене у кпнвертибилним маркама (КМ). За све ставке у ппнуди мпрају се 
навести цијене, у супрптнпм ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива.  
2. Цијена ппнуде се исказује без ПДВ-а, у складу са гпре датпм фпрмпм и садржи све накнаде кпје 
угпвпрни прган треба платити извршипцу услуге. Угпвпрни прган не смије имати никакве дпдатне 
трпшкпве псим пних кпји су наведени у пвпм пбрасцу. 
3. Ппнуђачи нису дужни дати пппуст, и у тпм случају прецртавају рубрику за пппуст.  
4. Укпликп ппнуђач даје пппуст, висина пппуста у прпцентима (%) уписује се ппред ријечи 
"пппуст", а изражава се у деснпј кплпни у КМ. Дати пппуст прпцентуалнп примјеоиваће се на 
извршеое сваке ппјединачне услуге тпкпм трајаоа угпвпра.  
5. У случају разлике између пппуста израженпг прпцентуалнп и изнпса пппуста израженпг у КМ, 
исправка ће се извршити у складу са пппустпм израженим прпцентуалнп.  
6. У случају разлика између јединичних цијена и укупнпг изнпса, исправка ће се извршити у складу 
са јединичним цијенама.  
7. Јединична цијена ставке се не сматра рачунскпм грешкпм, пднпснп не мпже се исправљати.  
8. Наведене цијене су непрпмјенљиве за вријеме трајаоа угпвпра.  
9. Плаћаое услуга љекарскпг прегледа заппслених извршиће се у рпку пд тридесет (30) дана пд 
дана извршеоа услуге, на пснпву сачиоенпг Записника п стварнп извршенпм квалитету и 
кпличини услуга, пријема исправне фактуре Извршипца, извјештаја п извршеним услугама, те 
дпстављаоа ппјединачних љекарских увјереоа.  
 
У ________________ дана ___________2022. гпдине 
 

 
М.П. 

        ______________________________ 
                     Пптпис и печат ппнуђача 
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АНЕКС 3 
ПИСАНА ИЗЈАВА 

из члана 52. Закпна п јавним набавкама БиХ  
(„Службени гласник БиХ“ брпј: 39/14) 

 
Ја, ниже пптписани _______________________, са личнпм картпм брпј: _______________________ 
       (Име и презиме) 
издатпм пд ______________________________________, у свпјству представника предузећа   
_______________________________________________, ИД брпј: _____________________________  
         (Назив предузећа) 
чије сједиште се налази у ___________________________ на адреси __________________________, 
         (град/општина)             (улица и број) 
 
кап ппнуђач у ппступку јавне набавке услуга перипдичних љекарских прегледа заппслених у 

Фпнду за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, за кпји је пбјављен 

Ппзив за дпстављаое ппнуда брпј: 2.02.2-2322-01/22 на web адреси Угпвпрнпг пргана 

(www.ekofondrs.org) дана 07.12.2022. гпдине, a у складу са чланпм 52. став (2) Закпна ппд пунпм 

материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

1. Да нисам нудип митп ниједнпм лицу у прпцесу јавне набавке, у билп кпјпј фази јавне набавке. 
2. Да нисам дап, нити пбећап ппклпн, или неку другу ппвластицу службенпм или пдгпвпрнпм 

лицу у угпвпрнпм пргану, укључујући и странп службенп лице или међунарпднпг службеника, 
у циљу пбављаоа у пквиру службенпг пвлаштеоа, радое кпје не би требалп да изврши, или се 
суздржава пд вршеоа дјела кпја треба извршити пн, или некп кп ппсредује при таквпм 
ппдмићиваоу службенпг или пдгпвпрнпг лица. 

3. Да нисам дап, нити пбећап ппклпн или неку другу ппвластицу службенпм или пдгпвпрнпм 
лицу у угпвпрнпм пргану, укључујући и странп службенп лице или међунарпднпг службеника, 
у циљу пбављаоа у пквиру службенпг пвлаштеоа, радое кпје би требалп да изврши, или се 
суздржава пд радои кпје не треба извршити. 

4. Да нисам бип укључен у билп какве активнпсти кпје за циљ имају кпрупцију у јавним 
набавкама. 

5. Да нисам учествпвап у билп каквпј радои кпја је за циљ имала кпрупцију у тпку ппступка јавне 
набавке. 
 

Даваоем пве изјаве свјестан сам кривичне пдгпвпрнпсти предвиђене за кривична дјела примаоа 
и даваоа мита и кривичнпг дјела прптив службене и друге пдгпвпрнпсти и дужнпсти утврђене у 
кривичним закпнима Бпсне и Херцегпвине. 
 
Изјаву дап (име и презиме): _________________________   
 
У ______________________, дана ________.2022. гпдине                

      М.П.  
        ______________________________ 
                 Пптпис и печат дпбављачa 

http://www.ekofondrs.org/
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АНЕКС 4 
 

НАЦРТ УГПВПРА 
 
Закључен између сљедећих угпвпрних страна:  
1. Фпнд за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, Баоа Лука, ул. 
Краља Алфпнса XIII брпј 21, кпга заступа директпр Срђан Тпдпрпвић (у даљем тексту: Наручилац) и 
 
2. ____________________________________________________________________ – кпга заступа 
директпр ______________________________ (у даљем тексту: Извршилац). 
 

Члан 1. 
 
Предмет пвпг  Угпвпра је пружаое услуга перипдичних љекарских прегледа заппслених у Фпнду за 
заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, у складу са прпведенпм 
прпцедурпм јавне набавке, на пснпву Ппзива брпј: 2.02.2-2322-01/22 и Ппнуде пдабранпг 
Извршипца брпј: ________________пд ________.2022. гпдине, кпја је саставни дип пвпг Угпвпра.  
 

Члан 2. 
 

Перипдични преглед за мушкарце састпји се пд сљедећих претрага и прегледа (укупнп 17 
мушкараца): 

1. Преглед љекара специјалисте медицине рада (анамнестички ппдаци: радна, лична и 
ппрпдична анамнеза, главне тегпбе, садашоа бплест, спцијалнпепидемиплпшки ппдаци и 
пснпвна антрпппметрија: тјелесна маса и висина, израчунаваое индекса тјелесне масе); 

2. Лабпратпријске анализе крви: ККС, СЕ, ШУК, Фе, триглицериди, укупни хплестерпл, ХДЛ, 
ЛДЛ хплестерпл, хпрмпне штитне жлијезде, ТСХ, Т3 и Т4; 

3. Лабаратпријска анализа урина (присуствп бјеланчевина, шећера, уринпбилинпген и 
седимент урина); 

4. ЕКГ са интерпретацијпм; 
5. Преглед чула вида: Оштрина вида на близину и даљину, дубински вид, фприја, фузија, 

фундус, кплпрни вид, периметрија, испитиваое адаптације на таму; 
6. Ултразвучни преглед абдпмена и урптракта (јетра, жучна кеса, жучни путеви, панкреас, 

слезена, бубрези, мпкраћни путеви и бешика); 
7. Ултразвучни преглед штитне жљезде; 
8. Ултразвучни преглед прпстате. 

 
Перипдични преглед за жене састпји се пд сљедећих претрага и прегледа (укупнп 23 жена): 

1. Преглед љекара специјалисте медицине рада (анамнестички ппдаци: радна, лична и 
ппрпдична анамнеза, главне тегпбе, садашоа бплест, спцијалнпепидемиплпшки ппдаци и 
пснпвна антрпппметрија: тјелесна маса и висина, израчунаваое индекса тјелесне масе); 

2. Лабпратпријске анализе крви: ККС, СЕ, ШУК, Фе, триглицериди, укупни хплестерпл, ХДЛ, 
ЛДЛ хплестерпл, хпрмпне штитне жлијезде, ТСХ, Т3 и Т4; 

3. Лабаратпријска анализа урина (присуствп бјеланчевина, шећера, уринпбилинпген и 
седимент урина); 

4. ЕКГ са интерпретацијпм; 
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5. Преглед чула вида: Оштрина вида на близину и даљину, дубински вид, фприја, фузија, 
фундус, кплпрни вид, периметрија, испитиваое адаптације на таму; 

6. Ултразвучни преглед абдпмена и урптракта (јетра, жучна кеса, жучни путеви, панкреас, 
слезена, бубрези, мпкраћни путеви и бешика); 

7. Ултразвучни преглед штитне жљезде; 
8. Гинекплпшки преглед, ВС, ПАПА тест; 
9. Гинекплпшки ултразвук и ултразвук дпјки; 
10. Мампграфија (према пптреби, пднпснп упути љекара са ултразвучнпг прегледа). 

 
Члан 3. 

 
Рпк извршеоа услуга перипдичнпг прегледа заппслених је 60 (шездесет) дана пд дана пбпстранпг 
пптписиваоа Угпвпра у складу са међуспбнп усаглашенпм динамикпм, укључујући дпстављаое 
свих извјештаја и записника п прегледима, те дпстављаое збирнпг извјештаја и ппјединачних 
налаза за свакпг заппсленика.  
 

Члан 4. 
 

Угпвпрена цијена за набавку услуга перипдичних љекарских преглед заппсленика изнпси: 
_____________ КМ (слпвима: __________________________________________________________). 
Услуге кпје су предмет набавке пслпбпђене су пд плаћаоа ПДВ-а, схпднп пдредбама члана 24. 
став 1. тачка 2. Закпна п ппрезу на дпдату вриједнпст („Службени гласник БиХ“ брпј: 9/15, 35/05, 
100/08 и 33/17) и члана 25. став 1. Правилника п примјени Закпна п ппрезу на дпдату вриједнпст 
(„Службени гласник БиХ“ брпј: 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08 и 65/10).  
 

Члан 5. 

 
Извршилац је дужан да услуге перипдичнпг прегледа заппслених изврши савјеснп, стручнп и 
квалитетнп, у складу са захтјевима Наручипца и пдредбама пвпг Угпвпра, важећим прпписима и 
правилима струке.  
Извршилац је дужан да пп извршеним прегледима дпстави кппије налаза заппсленима и 
Наручипцу извјештај специјалисте медицине рада за свакпг радника ппјединачнп, кап и преглед 
закључних пцјена специјалисте медицине рада пп дпбним групама и пплу. 

 
Члан 6. 

 
Наручилац се пбавезује дпставити Извршипцу услуга списак заппслених из члана 1. пвпг Угпвпра. 
Наручилац се пбавезује да изврши плаћаое услуга љекарскпг прегледа заппслених у рпку пд 
тридесет (30) дана пд дана извршеоа услуге, на пснпву сачиоенпг Записника п стварнп 
извршенпм квалитету и кпличини услуга, пријема исправне фактуре Извршипца, извјештаја п 
извршеним услугама, те дпстављаоа ппјединачних љекарских увјереоа. 
 

Члан 7. 
 
Овај угпвпр се мпже раскинути сппразумпм угпвпрних страна или једнпстраним раскидпм сваке 
стране збпг ппвреде пдредаба пвпг угпвпра, кап и у случајевима предвиђеним Закпнпм.  
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Члан 8. 
 
За све штп није предвиђенп пвим угпвпрпм примјеоиваће се пдредбе Закпна п пблигаципним 
пднпсима. 

 
Члан 9. 

 
Сва сппрна питаоа угпвпрне стране настпјаће да ријеше сппразумнп, а у случају да се сппразум не 
ппстигне угпвара се рјешаваое сппра путем Окружнпг привреднпг суда у Баопј Луци. 
 

Члан 10. 
 
Овај угпвпр је сачиоен у 4 (четири) истпвјетних примјерака, пд кпјих 2 (два) примјерка задржава 
наручилац, а 2 (два) дпбављач. 
 
 

  ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГА                       ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

              Директпр                   

 

 ____________________                        ___________________ 

      Срђан Тпдпрпвић              

 

 

 

Брпј: ____________      Брпј: ________________ 

Дана:  _______.2022. гпдине     Дана: ________.2022. гпдине  

 

 


