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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: ЈН 371/21 

Датум:15.10.2021.  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
’’Лекарски прегледи радника –периодични и санитарни '' 2021.год. ( за потребе 

ШГ''Сомбор'') 
Лекарски преглед 

 

 

Санитарни преглед  

 

Р.број Радно место Регулатива 

1. Угоститељски радници 

Здравствени преглед према Правилнику о обавезним 

здравственим прегледима одређених категорија запослених 

лица  и објеката под санитарним надзором, обавезним и 

препорученим здрав.прегледима којима подлежу одређене 

категорије становништва Сл. Гласник РС број 3/2017. ) 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр. 
 

Радно место 
Регулатива 

1. Моторни секач 

Лекарски преглед према Правилнику о претходним и 

периодичним прегледима запослених на радним местима са 

повећеним ризиком ( Сл. Гласник РС број 120/2007, 93/2008 i 

53/2017).  

2. 
Возач трактора  

хемијска штетност-

рад са пестицидима 

Лекарски преглед према Правилнику о ближим здравственим 

условима који морају да испуњавају возачи одређених 

категорија моторних возила ( Сл. Гл. РС бр. 83/2011 ). 

3. 
Возач спец.шумске 

машине и 

тракторских екипажа 

Лекарски преглед према Правилнику о ближим здравственим 

условима који морају да испуњавају возачи одређених 

категорија моторних возила Сл. Гл. РС бр. 83/2011. 

4. 
Возач  камиона, 

путничког возила и 

аутобуса 

Лекарски преглед према Правилнику о ближим здравственим 

условима који морају да испуњавају возачи одређених 

категорија моторних возила Сл. Гл. РС бр. 83/2011.  

5. 

Шумски радник - 

остали 

( хемијска штетност-

рад са пестицидима ) 

Лекарски преглед према Правилнику о претходним и 

периодичним прегледима запослених на радним местима са 

повећеним ризиком ( Сл. Гласник РС број 120/2007, 93/2008 и 

53/2017). 

6. Лица која носе оружје На основу важеће законске регулативе за ову врсту прегледа 
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У складу са Правилником о ближим условима за ообављањ здравствене делатности у здравственим 

установама и другим облицима здравствене службе ( Сл. гласник РС бр. 43/2016, 112/2009, 50/2010, 

79//2011, 10/2012, 119/2012 , 22/2013 и 16/2018) и другим важећим прописима. 

 

Место и начин вршења услуга: 

За партију 1. ШУ ''Апатин''- периодични лекарски преглед – понуђач мора да обави лекарске прегледе 

на подручју општине Апатин или града Сомбора 

За партију 2. ШУ ''Апатин''- санитарни преглед – понуђач мора да обави лекарске прегледе на 

подручју општине Апатин или града Сомбора 
За партију 3. ШУ ''Козара''- периодични лекарски преглед – понуђач мора да обави лекарске прегледе 

на подручју града Сомбора 
За партију 4. ШУ ''Козара''- санитарни преглед – понуђач мора да обави лекарске прегледе на подручју 

града Сомбора 

За партију 5. ШУ ''Оџаци''- периодични лекарски преглед – понуђач мора да обави лекарске прегледе на 

подручју општине Оџаци или града Сомбора 
За партију 6. ШУ ''Суботица ''- периодични лекарски преглед – понуђач мора да обави лекарске прегледе 

на подручју града Суботице или града Сомбора 
За партију 7. ШУ ''Суботица''- санитарни преглед – понуђач мора да обави лекарске прегледе на 

подручју града Суботице или града Сомбора 

 

Услуге се извршавају сукцесивно током трајања уговора ( годину дана) уз претходно писмено или усмено 

обавештење од стране Наручиоца. 

 

Понуђач мора да располаже простором, медицинским особљем и опремом  тј. средствима 

неопходним за извршење свих услуга из спецификације предмета јавне набавке за партије 1-7. 

 

Да је овлашћен од стране надлежне институције (Министарство здравља Републике   Србије) за 

обављање делатности која је предмет јавне набвке (фотокопију овлашћења понуђач доставља уз 

понуду). 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватати једну 

целокупну партију. 

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати свака партија посебно. 

 
Партија 1. ШУ ''Апатин''- периодични лекарски преглед 

Р.бр. Назив радног места 

Број 

лекарских 

прегледа 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1. Моторни секач 10     

2. 

Возач трактора  хемијска 

штетност-рад са 

пестицидима 

8 

    

3. 
Возач спец.шумске 

машине и тракторских 

екипажа 

6 
    

4. Возач  камиона,путничког 

возила и аутобуса 
1     

5. 
Шумски радник - остали ( 

хемијска штетност-рад са 

пестицидима ) 

4 
    

6. Лица која носе оружје 10     

УКУПНО:   
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Партија 2. ШУ ''Апатин''- санитарни преглед 

Р.бр. Назив радног места 

Број 

лекарских 

прегледа 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1. Угоститељски радници  4     

УКУПНО:   

 

Партија 3. ШУ ''Козара'' - периодични лекарски преглед 

Р.бр. Назив радног места 

Број 

лекарских 

прегледа 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1. Моторни секач 12     

2. 

Возач трактора  хемијска 

штетност-рад са 

пестицидима 

12 

    

3. 
Возач спец.шумске 

машине и тракторских 

екипажа 

7 
    

4. Возач  камиона,путничког 

возила и аутобуса 
4     

5. 
Шумски радник - остали ( 

хемијска штетност-рад са 

пестицидима ) 

10 
    

6. Лица која носе оружје 10     

УКУПНО:   

 

Партија 4. ШУ ''Козара'' 

Р.бр. Назив радног места 

Број 

лекарских 

прегледа 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1. Угоститељски радници  12     

УКУПНО:   

 

Партија 5. ШУ ''Оџаци''- периодични лекарски преглед 

Р.бр. Назив радног места 

Број 

лекарских 

прегледа 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1. Моторни секач 6     

2. 

Возач трактора  хемијска 

штетност-рад са 

пестицидима 

3 

    

3. 
Возач спец.шумске 

машине и тракторских 

екипажа 

1 
    

4. 
Шумски радник - остали ( 

хемијска штетност-рад са 

пестицидима ) 

1 
    

УКУПНО:   
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Партија 6. ШУ ''Суботица ''- периодични лекарски преглед 

Р.бр. Назив радног места 

Број 

лекарских 

прегледа 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1. Моторни секач 6     

2. 

Возач трактора  хемијска 

штетност-рад са 

пестицидима 

2 

    

3. 
Возач спец.шумске 

машине и тракторских 

екипажа 

2 
    

4. 
Шумски радник - остали ( 

хемијска штетност-рад са 

пестицидима ) 

4 
    

5. Лица која носе оружје 3     

УКУПНО:   

 

Партија 7. ШУ ''Суботица''- санитарни преглед 

Р.бр. Назив радног места 

Број 

лекарских 

прегледа 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1. Угоститељски радници  4     

УКУПНО:   

 

РОК ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања: У року од ______  ( минимално 30, максимално 45 дана ) дана од дана 

извршења свке појединачне услуге. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.        

Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена.  
 

Резервни критеријум:  

- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће одабрана 

понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога идентичне, путем жреба.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 21.10.2021. год. 

до 14,00 часова на e-mail : jslobodanka@sgsombor.co.rs. Понуда се може доставити поштом  или 

лично на адресу ШГ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор, са назнаком – Понуда за набавку '' '' 

''ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА – ПЕРИОДИЧНИ И САНИТАРНИ 2021. ГОД. ( за 

потребе ШГ ''СОМБОР'') за партију/е ____________'' 

                               

Самостални референт за комерцијалне послове 

Слободанка Јелачић, дипл.ек. 

             

           

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs

