
 
РЕПУБЛИКA  СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Казнено-поправни завод Бањалука  

Благоја Паровића 139б, Бања Лука, тел: 051/366-600,  факс 051/388-301,  Е-mail kpzbanjaluka@mpr.vladars.net 

 

Број:08/1.031/404-3338/19  

Датум: 30.09.2019. године.     

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

Поштовани, 

 

У име Казнено-поправног завода Бања Лука позивамо вас да доставите понуду у 

поступку додјеле уговора за љекарске прегледе радника. Процедура 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). 

Позив за достављање понуда је објављен дана 30.09.2019. године на веб страници 

уговорног органа, www.kpzbanjaluka.net.    

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1.1.  Подаци о Уговорном органу 

 
 

Уговорни орган: Казнено-поправни завод Бања Лука 

Адреса: Благоја Паровића 139б, Бања Лука 

ЈИБ: 4400924980004 

Телефон: 051/366-600 

Факс: 051/388-301 

Wеb адреса: www.kpzbanjaluka.net    

 

1.2.  Подаци о лицима задуженим да воде комуникацију у име уговорног органа са 

понуђачима: 

 
 

Контакт особе: Тамара Дамјановић 

Телефон: 051/366-630 

Факс: 051/388-301 

e-mail: t.damjanovic@mpr.vladars.net 
 

 

2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке периодичан љекарски преглед радника на основу потреба 

уговорног органа, предвиђених у буџету за 2019. годину. 

Основне лабораторијске анализе: крви ( брзина седиментације еритроцита, број 

леукоцита, еритроцита, хематокрит, концентрација глукозе) и урина (присуство 

бјеланчевина, шећера, билирубина, уробилиноген и седимент урина) који су саставни 

дио сваког прегледа ће обезбиједити Казнено-поправни завод Бања Лука и исти не 

улазе у понуђену цијену. 
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Врста уговора: уговор о јавној набавци услуга. 

 

Уговорни орган је омогућио неограничен и директан приступ тендерској 

документацији на web страници Казнено-поправног завода Бања Лука. 

 

Набавка покренута Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 08/1.030/052-

3337/19 од 26.09.2019. године. 

 

3. ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 

 

Процијењена вриједност набавке је 16.000,00 КМ.  
 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА  

 

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критерија најниже цијене. 

Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени 

у обрасцу за цијену понуде. 

 

5. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА) 

 

Услови за квалификацију: 

 

5.1. Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да: 

а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

 

б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања 

важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, 

односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

 

в) је испунио обавезе у вези са плашањем пензијског и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 

прописима земље у којој је регистрован; 

 

г) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 

важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 

 

У сврху доказивања услова из тачки а) до г) понуђач је дужан доставити попуњену и 

код надлежног органа (орган управе или нотар) овјерену изјаву која је саставни дио ТД 

Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде. 

 

Понуђач који буде одабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке је дужан 

доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то: 

 

а) извод из кривичне евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен 

правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, 

превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 

земљи у којој је регистрован; 

 

б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем или 

није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди 

стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је 
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обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 

Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

 

в) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није 

регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се 

може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и 

здравствено осигурање. 

 

г) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу 

директних и  индиректних пореза. 

 

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно 

одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, 

здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду 

надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје 

репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза 

или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно 

прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршава своје обавезе и 

тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке. 

 

Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у 

моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже Тендерском документацијом. 

У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је 

дужан доставити у року од 5 (пет) дана, од дана запримања обавјештења о резултатима 

овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити 

старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани 

понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном ће се 

сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. 

 

5.2. Да би учествовали у процедури јавних набавки понуђачи требају да имају право на 

обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом набавке, у складу са 

чланом 46. Закона. 

 

У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у складу са чланом 

46. Закона, понуђач уз понуду мора доставити актуелни извод из судског регистра или 

одговарајућег професионалног или другог регистра земље у којој је регистрован; или да 

обезбиједи посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује његово 

право да обавља професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке. 

 

Доказ који се доставља мора бити оригинал или овјерена копија, с тим да датум 

издавања оригинала не може бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана 

достављања понуде. 

 

У случају да се у понуди не доставе наведени докази о способности обављања 

професионалне дјелатности из ове тачке ТД или се не доставе на начин како је напријед 

тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања наведених 

услова за квалификацију. 
 

5.3. Понуђач мора имати одобрење надлежног министарства за обављање љекарских 

прегледа лица која носе и држе оружје и муницију. 

 

5.4. У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, 

уговорни орган ће одбити понуду уколико је понуђач који је доставио понуду, дао или 

намјерава дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду 

новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки 
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поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у 

писаној форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, 

те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о поступку набавке. 

Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито 

нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Изјава 

мора бити овјерена од стране надлежног органа (орган управе или нотар). Изјава је 

прилог тендерској документацији. 

  

 

6. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР 

 

     Уговор се закључује за једнократно извршење услуге, односно сви прегледи морају 

бити завршени закључно са крајем текуће године. 

 

7. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 

     Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу уговорног органа, на којој 

мора бити наведено: 

 Назив и адреса Уговорног органа 

 Назив и адреса понуђача  

 Број набавке:  

 Назив предмета набавке: Љекарски преглед радника 

 Назнака «НЕ ОТВАРАЈ» 

 

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ, РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДЕ 

 

Рок за достављање понуда истиче дана 16.10.2019. године у 11:00 сати. Понуде које 

буду достављене након истека рока неће се узети у разматрање. 

 

 

9. ПРЕГОВОРИ 

 

Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема 

понуда, уколико оцјени да су преговори неопходни. Преговори ће се проводити у 

складу са чланом 9. Правилника, а сви понуђачи који благовремено доставе понуде 

ће бити обавјештени о датуму и термину вођења преговора. Ако се уговорни орган 

одлучи на провођење преговора именоваће Комисију за набавку. 

 

                

 

   Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                            

                                                                                                 др Горан Селак 
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ- УСЛУГЕ 

 

 

          страна ______ од ________ 

Назив понуђача_______________________________ 

Понуда бр. ____________________________________ 

 

 

Ред.

бр. 
Врста услуге 

Јединица 

мјере 

Количина 

 

Јединична 

цијена без 

ПДВ-а 

Вриједност без 

ПДВ-а 

1 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Ispitivanje adaptacije na tamu 

-Pregled oftalmologa 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Pregled psihijatra 
 

ком 115 
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2 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

--Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Pregled oftalmologa 

-Pregled psihijatra 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 
 

ком 2 

  

3 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

ком 14 
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mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Pregled oftalmologa 

-Pregled psihijatra 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 
 

4 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

ком 6 
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obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

 

5 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Specifični biomarkeri kontakta 

sa biološkim agensom 

-Određivanje broja trombocita, 

bilirubina (ukupnog i 

direktnog), transaminaza (AST, 
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ALT) 

-RTG pluća  

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

 

6 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 
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7 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Savjetovanje o preventivnim 

mjerama za očuvanje sluha i 

uputstva za upotrebu ličnih 

zaštitnih sredstava (opreme) 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

 

ком 1 

  

8 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 
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socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

 

9 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 
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volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Ispitivanje funkcije 

vida:oštrina vida na blizinu i 

daljunu, dubinski vid, forija, 

fuzija, kolorni vid i perimetrija 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) ili 

vestibulometrija 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

 

10 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 
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na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

 

11 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Ispitivanje funkcije vida: 
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oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

 

12 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Ispitivanje funkcije 

vida:oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid, forija, fuzija,  perimetrija i  

adaptacija na tamu 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Tonlalna liminarna 

audiometrija 
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13 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid, forija, fuzija, perimetrija  i 

ispitivanje adaptacije na tamu-  

-Pregled oftalmologa 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Pregled psihijatra 
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Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 
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-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Pregled oftalmologa 

-Perimetrija i adaptacija na 

tamu 

-Pregled psihijatra 

-Pregled psihologa 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

 

15 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 
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ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizio 

16 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 
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pokazivanja i kompasni hod) 

-Ispitivanje funkcije vida: 

oštrina vida na blizinu i 

daljinu, dubinski vid, kolorni 

vid 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

 

17 

Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 

anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 

-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 
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Opšti pregled  

-Anamnestičke podatke (radna 

anamneza, glavne tegobe, 

sadašnja bolest, lična 
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anamneza, porodična 

anamneza, 

socijalnoepidemiološki podaci); 

-Pregled specijaliste medicine 

rada sa osnovnom 

antropometrijom (tjelesna 

masa, tjelesna visina, 

izračunavanje indeksa tjelesne 

mase-BMI); 

-Elektrokardiogram (12 

odvoda); 

-Spirometriju sa krivom protok 

volumen; 

-Radiografiju grudnog koša 

(PA) - po odluci ljekara; 

Specifični pregled i/ili 

ispitivanja u zavisnosti od 

utvrđenih štetnosti i opasnosti 

odnosno posebnih 

zdravstvenih uslova za 

obavljanje određenih poslova 

na radnom mjestu, u skladu sa 

Izmjenom i dopunom akta o 

procjeni rizika 
-Ciljana anamneza 

-Testiranje čula ravnoteže 

(Rombergov test, senzibilisani 

Rombergov test, ispitivanje 

nistagmusa, test mimo 

pokazivanja i kompasni hod) 

-Pregled oftalmologa 

-Tonalna liminarna 

audiometrija 

-Psihološki pregled (ispitivanje 

psihofizioloških sposobnosti, 

kognitivnih funkcija i 

karakteristika ličnosti) 

-Pregled psihijatra 

 

 Укупна цијена без ПДВ-а 
 

 

 Попуст 
 

 Укупна цијена са попустом без ПДВ-а 
 

 

 

 

Потпис и печат понуђача ___________________________ 
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Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба 

платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим 

оних који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају између разлике јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити 

у складу са јединичним цијенама. 

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

исправљати. 
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Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 

 

Ја, нижепотписани ____________________ (Име и презиме), са личном картом број: 

____________________ издатом од ____________________, у својству представника 

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 

________________________________________ (Навести положај, назив привредног 

друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: ____________________, чије 

сједиште се налази у ____________________ (Град/општина), на адреси 

___________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 

________________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

________________________________________ (Навести тачан назив уговорног органа), 

за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: 

____________________ u „Служебеном гласнику БиХ“ број: ____________________, а у 

складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу  

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

Кандидат/понуђач ____________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег 

представљам, није:  

a) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела 

организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим 

прописима у БиХ или земљи регистрације;  

b) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог 

поступка;  

c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања 

и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи 

регистрације; 

d) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у 

складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 

 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле 

уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног 

органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).  

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 

употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 

пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 

законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 

лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који 

су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно 

лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. Такође изјављујем 

да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у 

складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност 

података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених 

информација код надлежних органа.  

 

Изјаву дао: ____________________  

 

Мјесто и датум давања изјаве: ____________________  

 

Потпис и печат надлежног органа: ____________________                    М.П. 
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ПИСМЕНА ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

Ја, нижепотписани ____________________ (Име и презиме), са личном картом број: 

____________________ издатом од ____________________, у својству представника 

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 

________________________________________ (Навести положај, назив привредног 

друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: ____________________, чије 

сједиште се налази у ____________________ (Град/општина), на адреси 

___________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 

________________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

________________________________________ (Навести тачан назив уговорног органа), 

за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: 

____________________ u „Службеном гласнику БиХ“ број: ____________________, а у 

складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу  

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој 

фази процеса јавне набавке.  

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном 

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

службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би 

требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко 

тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.  

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном 

лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 

службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би 

требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.  

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

набавкама.  

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 

предмета поступка јавне набавке. Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне 

одговорности предвиђене за кривичн дјело давање мита и друга кривична дјела против 

службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и 

Херцеговине.  

 

Изјаву дао: ___________________  

Мјесто и датум давања изјаве: ____________________  

Потпис и печат надлежног органа: ____________________    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


