
 
 
 

На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање 
депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о 
јавним набавкама не примењује, дана 24.8.2021. године 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 
објављује 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
у поступку набавке услуга здравственог систематског прегледа запослених 

 
 
Подаци о наручиоцу 
 
Агенција за осигурање депозита  
Кнеза Михаила 2, Београд  
Матични број: 17606786 
ПИБ: 104001240  
www.aod.rs  
 
Предмет набавке 
 
Предмет ове набавке су услуге обављања здравственог систематског прегледа запослених у 
Агенцији за осигурање депозита.  
 
Спецификације и опис набавке 
 
У оквиру здравственог систематског прегледа потребно је обавити следеће специјалистичке 
прегледе: 
- Комплетна лабораторијска анализа крви са биохемијом 
- Хормони штитасте жлезде: Т3, Т4, FT3, FT4, TSH, TgAT, TPOAt, калцитонин 
- Комплетна лабораторијска анализа урина са седиментом 
- Кардиолошки преглед и ЕКГ  
- Ултразвучни преглед срца са колор доплером 
- Ултразвучни преглед органа горњег трбуха 
- Ултразвук штитасте жлезде и меких ткива врата   
- Колор доплер крвних судова главе и врата, као и доњих екстремитета  
- Офталмолошки преглед (диоптрија, очни притисак, очно дно, као и циљни преглед вида*) 
- Преглед дерматолога са дерматоскопијом 
- Гинеколошки преглед – ултразвук са колор доплером, Папа, секрет, колпоскопија  
- Ултразвук дојки и палпаторни преглед дојки 
- Мамографија 
- Преглед пулмолога (РТГ плућа, спирометрија) 
- Уролошки ултразвук мале карлице 
- Туморски маркери за дојку (CA 15-3) и јајнике (CA 125, HE 4, ROMA index)  
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- Туморски маркери за дебело црево (CEA, CA 19-9) 
- Туморски маркери за простату (PSA, FreePSA) 
- Закључак специјалисте интерне медицине (обједињени писани извештај са систематског 

прегледа са обавезним закључком и предлогом мера за очување и побољшање здравственог 
стања, као и са предлогом за обављање индикованих прегледа) 

 
Додатни прегледи по препоруци лекара: 
- Ултразвучно мерење густине костију – остеодензитометрија  
- Ергометрија (тест оптерећења срца) 
- Колоноскопија у општој анестезији  

 
* Циљни преглед очију и вида тражи се у складу са чланом 6. Правилника о превентивним мерама 
и безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Службени гласник РС”, бр. 
106/09, 93/13 и 86/19). Понуђач је дужан да за сваког запосленог појединачно изда 
потврду/извештај о обављеном прегледу очију и вида сагласно прописима о безбедности и 
здрављу на раду. 
 
Здравствени систематски преглед се обавља оквирно за укупно 54 запослених од чега су 37 жене 
и 17 мушкараца. Наручилац задржава право да непосредно пре реализације услуге утврди тачан 
број запослених којима ће бити пружена услуга, као и врсту услуге за коју се запослени определи. 
Наручилац задржава право да у току трајања уговора захтева обављање систематског прегледа и за 
новозапослена лица под условима из понуде. 
 
Верификацију извршених услуга извршиће лице одређено од стране понуђача са једне стране и 
Наручиоца са друге стране, усаглашавањем и потписивањем списка прегледаних лица, са списком 
обављених прегледа. Списак прегледаних лица мора да садржи има и презиме запосленог, списак 
обављених прегледа сваког појединачног запосленог и датум када је услуга извршена и својеручни 
потпис запосленог којим потврђује да је обавио прегледе. 
 
Процењена вредност набавке износи 990.000 динара без ПДВ-а. 
 
Захтеви Наручиоца  
 
Давање узорака крви и урина потребно је организовати пре обављања систематског 
прегледа, радним данима, у јутарњим часовима код Наручиоца, односно у просторијама 
Агенције за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2. 
 
У циљу несметаног обављања радног процеса код Наручиоца систематски преглед мора да буде 
организован и обављен у току викенда (суботом и/или недељом), при чему би се организовале 
групе од по 15 запослених који би у једном дану обавили комплетан преглед. Уколико понуђач 
понуди обављање прегледа радним даном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Понуђач се обавезује да обави све прегледе на локацији здравствене установе у објектима 
понуђача који су доступни коришћењем линија градског превоза за карте у претплати где се 
примењује интегрисани тарифни систем Зона 1, односно на територији градских општина 
Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Савски венац, Стари град и 
Чукарица. 
 
Уколико је потребно да запослени обави преглед по препоруци лекара (индиковани преглед) такав 
преглед ће се обавити у термину који накнадно договоре понуђач и запослени, а тај преглед ће се 
третирати као део систематског прегледа.  
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Понуђач је обавезан да прегледе запослених, осим индикованих, обави најкасније до 31.10.2021. 
године.  
 
Понуђач је обавезан да систематски преглед обави квалитетно, савесно и у складу са прописима и 
правилима професије. 
 
Посебан захтев Наручиоца  
 
Понуђач је дужан да понуди умањење ценовника здравствених услуга за обављање контролних 
прегледа за запослене који су обавили систематски преглед, у периоду од 3 месеца након 
спроведеног систематског прегледа. Понуђач је дужан да уз понуду достави и ценовник са 
умањеним ценама прегледа (у слободној форми), минимално умањење је 10% у односу на важеће 
цене прегледа.  
 
Трошкове контролног прегледа сносиће запослени по умањеним ценама. 
 
Услови за учешће у поступку 
 
У поступку набавке може да учествује понуђач који:  

 
1) поседује важеће дозволе Министарства здравља за обављање послова здравствених 

прегледа који су предмет набавке; 
2) има ангажоване лекаре специјалисте за све области медицине за које се спроводи набавка; 
3) је у претходне две године (2019. и 2020) обавио услуге систематског прегледа запослених 

за најмање пет правних лица, с тим да је у сваком од тих правних лица било најмање 20 
запослених. 

 
Докази о испуњености услова 
 
Докази о испуњености услова достављају се уз понуду, и то: 
 
1) Понуђач је дужан да достави неоверене копије важећих дозвола министарства надлежног за 
послове здравља о испуњености услова за обављање услуга из следећих области медицине: 

 интерне медицине,  
 радиологије,  
 гинекологије,  
 офтамологије,  
 дерматологије, 
 анестезиологије; 
 хирургије;  
 урологије;  
 медицинске биохемије;  
 микробиолошке лабораторије;  
 цитолошке лабораторије. 

 
За део набавке који ће бити извршен преко подизвођача односно члана групе, понуђач је дужан 
да достави копију важеће дозволе министарства надлежног за послове здравља која гласи на 
подизвођача, односно члана групе, за област медицине који ће извршити подизвођач односно члан 
групе.  
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2) Услов који се односи на ангажоване лекаре специјалисте понуђач доказује достављањем 
документа о радном ангажовању лекара и траженог медицинског особља – потврду о поднетој 
пријави осигурања или уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим и повременим 
пословима или било који други уговор који доказује радно ангажовање. Кадровски капацитет 
понуђача и подизвођача или члана групе се сабира.   
 
3) Понуђач доставља Референтну листу – списак најмање пет правних лица у којима су обављене 
услуге систематских прегледа у 2019. и 2020. години, с тим да у сваком правном лицу има најмање 
20 запослених. Уз Референтну листу, понуђач обавезно доставља копије уговора. Наручилац има 
право да изврши проверу тачности података наведених у Референтној листи. 

 
Референтном услугом у смислу ове набавке не сматрају се следеће здравствене услуге: 

 санитарни прегледи са брисевима, 
 претходни и периодични здравствени прегледи за запослене на радним местима са 

повећаним ризиком,  
 периодични здравствени прегледи возача; 
 периодични прегледи лица која носе оружје, 
 здравствени преглед лица ради закључивања уговора о животном осигурању, и слично.  

 
Уколико се из уговора не може утврдити да се односи на обављање услуга систематског прегледа, 
понуђач је дужан да уз такав уговор достави и спецификацију извршених услуга систематског 
прегледа која мора бити потписана од стране корисника услуга. 
 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача није дужан да достави тражене додатне 
доказе за финансијски и пословни капацитет, већ је дужан да сам испуни задати услов за 
финансијски и пословни капацитет. 
 
У случају подношења заједничке понуде, додатне услове чланови групе понуђача испуњавају 
заједно. 
 
Начин подношења понуде 
 
Понуђач понуду подноси на Обрасцу понуде који се налази у Прилогу 1 овог позива. Понуду мора 
потписати овлашћено лице понуђача.  
 
Уз понуду се доставља потписан Модел уговора у Прилогу 2 овог позива, а који представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Потписивањем модела уговора 
понуђач се саглашава са његовом садржином. 
 
Понуда се подноси непосредно или поштом у затвореној коверти или кутији, и то тако да се 
приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. На полеђини 
коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 
Понуда се доставља на адресу Наручиоца:  
 

Агенција за осигурање депозита 
Кнеза Михаила 2 

11000 Београд 
 други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница) 
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са назнаком: ,,Понуда за набавку услуге обављања здравственог систематског прегледа 
запослених Агенције за осигурање депозита – НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
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. 
 
Упутство о начину попуњавања образаца 
 
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације. Обрасце треба попунити 
читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, модел уговора и др.) из конкурсне 
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити потписан од овлашћеног лица за заступање 
понуђача. 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место 
начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача.  
 
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.   
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.  
 
Рок за достављање понуде  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је Наручилац прими до четвртка, 2. септембра 
2021. године, до 12:00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.  
  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 
понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
Јавно отварање понуда 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:15 часова, 
на адреси наручиоца, сала за састанке на IV спрату. 
 
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. Отварање понуда 
спроводи Комисија за набавку наручиоца. У поступку отварања понуда могу активно учестовати 
само представници понуђача уз претходно подношење писменог пуномоћја Комисији за набавку. 
Пуномоћје мора да буде у оригиналу, фотокопије и факсови се неће признавати.  
 
Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник. 
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Измене, допуне и опозив 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:  
 

Агенција за осигурање депозита 
Кнеза Михаила 2 

11000 Београд 
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница) 

 
са назнаком: 
 
„Измена/допуна/опозив понуде за набавку услуге обављања здравственог систематског прегледа 
запослених Агенције за осигурање депозита – 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 нити да мења своју понуду. 
 
Цена 
 
Понуђач исказује цену у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. Цена се даје на Обрасцу понуде 
датом у Конкурсној документацији. За оцену понуде узеће се у обзир цена без пореза на додату 
вредност.  
 
Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у укупну цену.  
 
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.  
 
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
 
Важност понуде 
 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде. У случају да понуђач наведе 
краћи рок вaжења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може 
затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 
продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
Начин плаћања 

 
Понуђач ће Наручиоцу испостављати фактуре сукцесивно са обрачунатим извршеним прегледима 
у року од 8 (осам) дана након завршетка прегледа за део запослених. Понуђач се обавезује да уз 
фактуру достави списак запослених код којих је обављен преглед, с пописом услуга и потписом 
запосленог којим исти потврђује да су прегледи извршени. 
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Рок плаћања не може бити краћи од 10 дана, нити дужи од 45 дана од датума факутурисања. 
 
Критеријум за доделу уговора 
 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најнижа укупна понуђена цена. 

 
Комисија за набавку врши оцењивање поднетих понуда и утврђује ранг листу понуђача, на основу 
које Наручилац доноси одлуку о избору најповољније понуде.   
 
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац изршити доделу уговора у ситуацији 
када постоје две или више понуда са једнаким бодовима 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће 
изабрана понуда оног понуђача са нижом ценом систематског прегледа за жене, а у случају да је и 
цена систематског прегледа за жене идентична, повољнија је понуда са нижом ценом систематског 
прегледа за мушкарце.  
 
 
Лица за контакт: 
 
Наташа Јаковљевић    Андреј Ђујић 
    
natasa.jakovljevic@aod.rs    andrej.djujic@aod.rs  



8 

 

Прилог 1. 
 

1)  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________________ од ______________2021. године за набавку услуге обављања 
здравственог систематског прегледа запослених Агенције за осигурања депозита.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
 
 
Напомена: табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
Напомена: табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 

у динарима 
 

НАБАВКА услуге здравственог систематског прегледа запослених у Агенцији за осигурање 
депозита 

 

Укупна цена за услуге прегледа (за жене и 
мушкарце) без ПДВ-а, која се састоји од: 

 
 

       а) укупне цене прегледа за жене 
 

       б) укупне цене прегледа за мушкарце 
 

 
Износ ПДВ-а 
 

 

 
Рок важења понуде (мининимум 60 дана) 
 

 
 

Рок и начин плаћања  
(не краће од 10 дана, нити дужи од 45 дана) 

 

Проценат умањења важећег ценовника у 
случају контролних прегледа (мин. 10%) 

 

 
 
Место:_____________                                                                                                Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                                                      _____________________                                                        
 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави и ценовник са умањеним ценама контролних прегледа 
(у слободној форми), минимално умањење је 10% у односу на важеће цене прегледа. Трошкове 
контролног прегледа сносиће запослени по умањеном ценовнику.  
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУДЕ 
 

Р.бр. ОПИС УСЛУГА ЗА ЖЕНЕ 
Јединична цена 

без ПДВ 
1. Лабораторијска анализа крви: ККС са леукоцитарном формулом, еритроцити, 

леукоцити, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC, RDW, лимфоцити, моноцити, 
гранулоцити, хемоглобин, хематокрит, седиментација 
Комплетна биохемија: глукоза, уреа, гвожђе, креатинин, AST, ALT, ALP, гама GT, 
укупни билирубин, укупни холестерол, HDL, LDL, триглицериди, мокраћна киселина, 
гвожђе, електролити, калијум, натријум, магнезијум, калцијум, панкреасна амилаза, 
CRP 

 

2. Хормони штитасте жлезде: Т3, Т4, FT3, FT4, TSH, TgAT, TPOAt, калцитонин  

3. Комплетна лабораторијска анализа урина са седиментом (реакција, специфичка 
тежина, протеини, глукоза, хемоглобин, кетонска тела, уробилиноген, билирубин, 
нитрити, еритроцити, леукоцити, бактерије, цилиндри, кристали и др.) 

 

4. Кардиолошки преглед и ЕКГ   

5. Ултразвучни преглед срца са колор доплером  

6. Ултразвучни преглед органа горњег трбуха    

7. Ултразвук штитасте жлезде и меких ткива врата  

8. Колор доплер крвних судова главе и врата, доњих екстремитета    

9. Офталмолошки преглед: диоптрија, очни притисак, очно дно, циљни преглед вида  

10. Преглед дерматолога са дерматоскопијом  

11. Гинеколошки преглед – ултразвук са колор доплером, Папа, секрет, колпоскопија   

12. Ултразвук дојки и палпаторни преглед дојки    

13. Мамографија  

14. Преглед пулмолога (РТГ плућа, спирометрија)  

15. Туморски маркер за дојку (CA 15-3)   

16. Туморски маркер за јајнике (CA 125, HE 4, ROMA index)  

17. Туморски маркер за дебело црево (CEA, CA 19-9)  

18. Закључак специјалисте интерне медицине  

19. Ултразвучно мерење густине костију – остеодезинтометрија (по препоруци лекара)  

20. Ергометрија – тест оптерећења срца (по препоруци лекара)  

21. Колоноскопија у општој анестезији (по препоруци лекара)  

 
УКУПНО (1-21) 

 

 

 
Место и датум:         Одговорно лице:  
________________                           __________________  
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Р.бр. ОПИС УСЛУГА ЗА МУШКАРЦЕ 
Јединична цена  

без ПДВ 

1. Лабораторијска анализа крви: ККС са леукоцитарном формулом, еритроцити, 
леукоцити, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC, RDW, лимфоцити, моноцити, 
гранулоцити, хемоглобин, хематокрит, седиментација 
Комплетна биохемија: глукоза, уреа, гвожђе, креатинин, AST, ALT, ALP, гама GT, 
укупни билирубин, укупни холестерол, HDL, LDL, триглицериди, мокраћна киселина, 
гвожђе, електролити, калијум, натријум, магнезијум, калцијум, панкреасна амилаза, 
CRP 

 

2. Хормони штитасте жлезде: Т3, Т4, FT3, FT4, TSH, TgAT, TPOAt, калцитонин  

3. Комплетна лабораторијска анализа урина са седиментом (реакција, специфичка 
тежина, протеини, глукоза, хемоглобин, кетонска тела, уробилиноген, билирубин, 
нитрити, еритроцити, леукоцити, бактерије, цилиндри, кристали и др.) 

 

4. Кардиолошки преглед и ЕКГ   

5. Ултразвучни преглед срца са колор доплером    

6. Ултразвучни преглед органа горњег трбуха    

7. Ултразвук штитасте жлезде и меких ткива врата  

8. Колор доплер крвних судова главе и врата, доњих екстремитета    

9. Офталмолошки преглед: диоптрија, очни притисак, очно дно, циљни преглед вида  

10. Преглед дерматолога са дерматоскопијом  

11. Уролошки  ултразвук мале карлице  

12. Преглед пулмолога (РТГ плућа, спирометрија)  

13. Туморски маркери за простату (PSA, FreePSA)  

14. Туморски маркер за дебело црево (CEA, CA 19-9)  

15. Закључак специјалисте интерне медицине  

16. Ултразвучно мерење густине костију – остеодезинтометрија (по препоруци лекара)  

17. Ергометрија – тест оптерећења срца (по препоруци лекара)  

18. Колоноскопија у општој анестезији (по препоруци лекара)  

 
УКУПНО (1-18) 

 

 

 
 
 
Место и датум:         Одговорно лице:  
 
________________                          __________________  
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7) СПИСАК АНГАЖОВАНИХ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТА 
 
Списак ангажованих лекара специјалиста понуђач доказује достављањем документа о радном 
ангажовању – потврду о поднетој пријави осигурања или уговор о раду, уговор о делу, уговор о 
привременим и повременим пословима или било који други уговор који доказује радно 
ангажовање.  

 
 Име и презиме лекара  

који ће обавити преглед / замена 
Лекар специјалиста из области интерне 
медицине – кардиолог 

 
 

Лекар специјалиста из области интерне 
медицине (било које субспецијализације) 

 
 

Лекар специјалиста из области радиологије  
 

Лекар специјалиста из области гинекологије  
 

Лекар специјалиста из области офталмологије  
 

Лекар специјалиста из области дерматологије  
 

Лекар специјалиста из области интерне 
медицине – пулмолог 

 
 

Лекар специјалиста опште хирургије  
 

Лекар специјалиста анестезиологије 
 

 
 

Лекар специјалиста хирургије  
 

Лекар специјалиста урологије  
 

Лекар специјалиста медицинске биохемије 
 

 
 

Лекар специјалиста микробиологије  
 

Лекар специјалиста цитологије  
 

 
Напомена: Понуђач је дужан да упише имена лекара који ће обавити преглед. Понуђач има 
могућност да испод имена лекара који ће обавити преглед упише име лекара који ће га заменити 
уколико исти буде спречен да обави преглед.  
 
 
Место и датум:         Одговорно лице:  
 
________________                              __________________  
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8) РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА обављених услуга систематских прегледа у 2019. и 2020. години  
 
 

Назив наручиоца (корисника 
услуга) и седиште 

Матични број наручиоца Број и датум уговора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Место и датум:         Одговорно лице:  
 
________________               __________________  
 
 
Напомена:  
 
Као доказ у вези испуњености пословног капацитета, понуђач доставља Референтну листу – 
списак обављених услуга систематских прегледа у 2019. и 2020. години код најмање пет правних 
лица, с тим да у сваком правном лицу има најмање 20 запослених. 
 
Уз Референтну листу понуђач обавезно доставља копије уговора.  
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Прилог 2. 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
Наручилац: Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2, ПИБ 

104001240, коју заступају __________________________  
 

Извршилац:  ___________________________________ са седиштем у  ______________, 
улица и број ______________________, ПИБ ________________, матични 
број ________________ кога заступа  _____________________ 
 

Подизвођач:  
 

___________________________________ са седиштем у  ______________, 
улица и број ______________________, ПИБ ________________, матични 
број ________, кога заступа  _____________________ 

Група понуђача: улица и број ______________________, ПИБ ________________, матични 
број ________________, кога заступа  _____________________ 

 ___________________________________ са седиштем у  ______________, 
улица и број ______________________, ПИБ ________________, матични 
број _________________, кога заступа  _____________________ 

  

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац објавио позив за достављање понуде и Конкурсну документацију у поступку 
набавке услуге систематског здравственог прегледа запослених дана ______.2021. године; 

- да је Извршилац доставио благовремену и потпуну понуду бр. ______ дана _______2021. 
године, која у потпуности одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу 
уговора и чини његов саставни део; 

- да је дана _________.2021. године донета Одлука о додели уговора Извршиоцу. 
 

Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је пружање медицинских услуга од стране Извршиоца ради обављања  
систематског здравственог прегледа запослених код Наручиоца, према понуди коју је доставио 
Извршилац, број ______ дана _________.2021. године, која је саставни део овог уговора. 
 
Систематски здравствени преглед треба да обухвати следеће специјалистичке прегледе и анализе:  
- Комплетна лабораторијска анализа крви са биохемијом 
- Хормони штитасте жлезде: Т3, Т4, FT3, FT4, TSH, TgAT, TPOAt, калцитонин  
- Комплетна лабораторијска анализа урина са седиментом 
- Кардиолошки преглед и ЕКГ  
- Ултразвучни преглед срца са колор доплером 
- Ултразвучни преглед органа горњег трбуха 
- Ултразвук штитасте жлезде и меких ткива врата   
- Колор доплер крвних судова главе и врата, доњих екстремитета  
- Офталмолошки преглед  
- Преглед дерматолога са дерматоскопијом 
- Гинеколошки преглед – ултразвук са колор доплером, Папа, секрет, колпоскопија  
- Ултразвук дојки и палпаторни преглед дојки 
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- Мамографија 
- Преглед пулмолога (РТГ плућа, спирометрија) 
- Уролошки ултразвук мале карлице 
- Туморски маркери за дојку (CA 15-3) и јајнике (CA 125, HE 4, ROMA index)  
- Туморски маркери за дебело црево (CEA, CA 19-9) 
- Туморски маркери за простату (PSA, FreePSA) 
- Закључак специјалисте интерне медицине (обједињени писани извештај са систематског 

прегледа са обавезним закључком и предлогом мера за очување и побољшање здравственог 
стања, као и са предлогом за обављање индикованих прегледа) 

- Ултразвучно мерење густине костију – остеодезинтометрија (по препоруци лекара) 
- Ергометрија - тест оптерећења срца (по препоруци лекара) 
- Колоноскопија у општој анестезији (по препоруци лекара).  
 

Члан 2. 
 
Укупна вредност уговорених услуга зависиће од коначног броја и обима извршених услуга, а 
највише до износа процењене вредности предметне набавке, oдносно до 990.000,00 динара без 
ПДВ-а. 
 
Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 2021. 
годину за ове намене. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора достави Извршиоцу 
списак запослених за систематски преглед, као и списак прегледа које ће запослени обавити. 
 
За праћење примене и реализацију овог уговора уговорне стране именују представнике, и то: 
представник Наручиоца: _____________________________, 
представник Извршиоца: _____________________________ (уписати име и презиме). 
 

Члан 4. 
 
Извршилац се обавезује да у својим просторијама организује и спроведе систематски преглед 
запослених Наручиоца, а према списку и терминима које ће договорити уговорне стране.  
 
Извршилац се обавезује да систематске прегледе обави квалитетно, савесно и у складу са прописима 
и правилима професије, а у складу са захтевима Наручиоца из Конкурсне документације. 
 

Члан 5. 
 
Извршилац се обавезује да изврши доставу извештаја о здравственом стању сваком запосленом 
лично на адресу Наручиоца, као и извештај о циљном прегледу вида, у затвореној коверти, у 
складу са законом којим се уређује заштита података о личности, у року од 7 (седам) дана од дана 
извршеног прегледа. 
 

Члан 6. 
 
Уговорне стране су сагласне да се трошкови пружања услуге систематског здравственог прегледа 
обрачунавају и фактуришу према ценама датим у понуди бр. _________ од __________2021. 
године. 
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Извршилац ће Наручиоцу испостављати фактуре сукцесивно са обрачуном извршених прегледа у 
року од 8 (осам) дана након завршетка прегледа за део запослених. Понуђач се обавезује да уз 
фактуру достави списак запослених код којих је обављен преглед, са пописом обављених прегледа 
и потписом запосленог којим исти потврђује да су прегледи извршени. 
 
Наручилац се обавезује да ће платити фактуру најкасније у року ______________ дана од дана 
пријема фактуре са спецификацијом извршених услуга, на рачун Извршиоца 
_________________________ код _________________________________(навести назив банке).  
 

Члан 7. 
 
Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године од дана потписивања, односно до 
реализације средстава планираних за предметну набавку. 
 
Саставни део овог уговора је ценовник Извршиоца са умањеним важећим ценама за услуге 
контролног прегледа за запослене у Агенцији за осигурање депозита, који је дат у понуди 
Извршиоца, број ______ од ______.2021. године, а који се примењује у року важења уговора. 
Трошкови контролног прегледа падају на терет запосленог по умањеном ценовнику.  
 

Члан 8. 
 
На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулише 
облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 9. 
 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану у реализацији овог уговора 
решавају споразумно, а уколико то није могуће, спор ће се решавати пред надлежним судом у 
Београду. 
 

Члан 10. 
 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка од којих по 2 (два) припадају свакој уговорној 
страни.  
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА                                                                    ЗА ИЗВРШИОЦА 

_________________  ____________________ 

 
 
 
Напомена:   
Понуђач је дужан да попуни и потпише Модел уговора, чиме се саглашава са садржином уговора 
који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Потписани Модел уговора понуђач доставља уз 
понуду.  
 
 

 


