
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 1 од 5 
 

 
Број: 5/19/1-120 
Дана: 18.01.2019. 
 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 03-12-18-у, 
сачињава 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 
Назив: здравствени  прегледи запослених 

Број јавне набавке: 03-12-18-у  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: услуге 

 
1. 
На страни 1 од 34 додају се подаци о: 
- другим изменама и допунама конкурсне документације број 5/19/1-120 од 18.01.2019. године; 
- продужењу рока за подношење понуда: „Рок за подношење понуда: 24.01.2019. до 11,00 часова  
(основна верзија до 14.01.2019.; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/19/1-65 од 14.01.2019. године)“ 
 
2. 
На страни 4 од 34, у документу број 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл., тачка (1) мења се и гласи: 
 
„Предмет јавне набавке су услуге – здравствени прегледи запослених, према следећем: 
Бр.  
ст. Назив ставке Кол. /бр. 

прегледа 

1 Овера здравственог прегледа за одређене категорије запослених лица – 
медицинске сетре и техничари 

388 

2 
Овера здравственог прегледа за одређене категорије запослених лица – 
доктора медицине 

30 
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3 
Здравствени преглед запослених на пословима неге и исхране болесникаи 
пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим 
облицима здравствене службе 

20 

4 
Здравствени преглед запослених на пословима промета и издавања лекова и 
медицинских средстава, односно који на дуги начин долазе у непосредан 
контакт са лековима и медициснким средствима  

3 

Број прегледа је дат оријентационо и током извршења уговора о јавној набавци, могућа су 
одступања у количини прегледа. Добављач ће фактурисати,  а наручилац платити искључиво 
извршене здравствене прегледе запослених. 

Извештај о прегледу доктора медицине и лабораторијском налазу здравственог прегледа 
запослених, уписује се у санитарну књижицу запосленог у року од седам радних дана од дана 
завршетка прегледа. 

Ставка  број 1: Здравствени прегледи медицинских сестара, техничара обављају се се на шест 
месеци, у свему према одредбама члана 8. Правилникa о обавезним здравственим прегледима 
одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и 
препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва. 
Оквирни број запослених који ће бити упућени на преглед је 194. 

Ставка  број 2: Здравствени прегледи доктора медицине обављају се једном годишње, у свему 
према одредбама члана 7. Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених 
категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим 
здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва („Сл. гласник РС” 
бр. 3/2017). Оквирни број запослених који ће бити упућени на преглед  је 30. 

Ставка  број 3: Здравствени прегледи запослених на пословима неге и исхране болесникаи 
пословима одржавања хигијене обављају се се на шест месеци, у свему према одредбама члана 
8. Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 
објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима 
којима подлежу одређене категорије становништва. Оквирни број запослених који ће бити 
упућени на преглед је 10. 

Ставка  број 4: Здравствени прегледи запослених на пословима промета и издавања лекова и 
медицинских средстава обављају се једном годишње, у свему према одредбама члана 10. 
Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 
објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима 
којима подлежу одређене категорије становништва („Сл. гласник РС” бр. 3/2017). Оквирни број 
запослених који ће бити упућени на преглед  је 3. 
 
Захтева се да локација понуђача тј. добављача буде на територији Града Новог Сада. 
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Наручилац задржава право да, уколико се за тим укаже потреба, писаним путем затражи додатне 
информације у поступку стручне оцене понуда.“ 
 
 
3. 
На страни 14 од 34, у обрасцу број 1 – Образац понуде, тачка 5) мења се и гласи: 
 
ЗДРАВСТВЕНИ  ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр  Назив ставке Кол/ 
прегл 

Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по 
јм са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно 
са ПДВ 

1 
Овера здравственог прегледа за одређене 
категорије запослених лица – медицинске 
сетре и техничари 

388       

2 
Овера здравственог прегледа за одређене 
категорије запослених лица – доктора 
медицине 

30       

3 

Здравствени преглед запослених на 
пословима неге и исхране болесникаи 
пословима одржавања хигијене у 
здравственим установама и другим 
облицима здравствене службе 

20       

4 

Здравствени преглед запослених на 
пословима промета и издавања лекова и 
медицинских средстава, односно који на 
дуги начин долазе у непосредан контакт са 
лековима и медициснким средствима  

3       

Укупно динара без ПДВ (ставке 1-4)  

Укупно динара ПДВ (ставке 1-4)  

Укупно динара сa ПДВ (ставке 1-4)  

У понуђену цену су урачунати сви трошкови неопходни за реализацију уговора о јавној набавци. 

Број прегледа је дат оријентационо и током извршења уговора о јавној набавци, могућа су 
одступања у количини прегледа. Добављач ће фактурисати,  а наручилац платити искључиво 
извршене здравствене прегледе запослених. Извештај о прегледу доктора медицине и 
лабораторијском налазу здравственог прегледа запослених, уписује се у санитарну књижицу 
запосленог у року од седам радних дана од дана завршетка прегледа. 

Ставка  број 1: Здравствени прегледи медицинских сестара, техничара обављају се се на шест 
месеци, у свему према одредбама члана 8. Правилникa о обавезним здравственим прегледима 
одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и 
препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва. 
Оквирни број запослених који ће бити упућени на преглед је 194. 
Ставка  број 2: Здравствени прегледи доктора медицине обављају се једном годишње, у свему 
према одредбама члана 7. Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених 
категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим 
здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва. Оквирни број 
запослених који ће бити упућени на преглед  је 30. 
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Ставка  број 3: Здравствени прегледи запослених на пословима неге и исхране болесникаи 
пословима одржавања хигијене обављају се се на шест месеци, у свему према одредбама члана 
8. Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 
објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима 
којима подлежу одређене категорије становништва. Оквирни број запослених који ће бити 
упућени на преглед је 10. 

Ставка  број 4: Здравствени прегледи запослених на пословима промета и издавања лекова и 
медицинских средстава обављају се једном годишње, у свему према одредбама члана 10. 
Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 
објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима 
којима подлежу одређене категорије становништва. Оквирни број запослених који ће бити 
упућени на преглед  је 3. 
Захтева се да локација понуђача тј. добављача буде на територији Града Новог Сада. 
 
 
4. 
На страни 21 од 34, у документу број 6 – Модел уговора, члан 3. став 4. мења се и гласи: 
 
Јединичне цене динара без ПДВ: 
Р. 
бр 

Назив 
Бр. 

прегледа 
Цена по 

јм 

1 
Овера здравственог прегледа за одређене категорије запослених 
лица – медицинске сетре и техничари 

388 
 

2 
Овера здравственог прегледа за одређене категорије запослених 
лица – доктора медицине 

30 
 

3 
Здравствени преглед запослених на пословима неге и исхране 
болесникаи пословима одржавања хигијене у здравственим 
установама и другим облицима здравствене службе 

20 
 

4 
Здравствени преглед запослених на пословима промета и издавања 
лекова и медицинских средстава, односно који на дуги начин долазе 
у непосредан контакт са лековима и медициснким средствима  

3 
 

 
 
5. 
На страни 22 од 34, у документу број 6 – Модел уговора, члан 5. став 5 и став 6. мењају се и 
гласе: 

„Ставка  број 1: Здравствени прегледи медицинских сестара, техничара обављају се се на шест 
месеци, у свему према одредбама члана 8. Правилникa о обавезним здравственим прегледима 
одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и 
препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва. 
Оквирни број запослених који ће бити упућени на преглед је 194. 
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Ставка  број 2: Здравствени прегледи доктора медицине обављају се једном годишње, у свему 
према одредбама члана 7. Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених 
категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим 
здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва („Сл. гласник РС” 
бр. 3/2017). Оквирни број запослених који ће бити упућени на преглед  је 30.“ 
 
 
После става 6, додају се став 7 и 8 који гласе:  

„Ставка  број 3: Здравствени прегледи запослених на пословима неге и исхране болесникаи 
пословима одржавања хигијене обављају се се на шест месеци, у свему према одредбама члана 
8. Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 
објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима 
којима подлежу одређене категорије становништва. Оквирни број запослених који ће бити 
упућени на преглед је 10. 

Ставка  број 4: Здравствени прегледи запослених на пословима промета и издавања лекова и 
медицинских средстава обављају се једном годишње, у свему према одредбама члана 10. 
Правилникa о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 
објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима 
којима подлежу одређене категорије становништва („Сл. гласник РС” бр. 3/2017). Оквирни број 
запослених који ће бити упућени на преглед  је 3.“ 
 
 
 
Комисија за јавну набавку број  03-12-18-у 


