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Број: 717/21 

Добој, 08.02.2021. године  

 

 

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуда 
 

У складу са чланом 8. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 

39/14) и Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 66/16) позивамо Вас да доставите понуду за јавну 

набавку услуга - периодични љекарски преглед радника ЈЗУ Болница „Свети апостол 

Лука“ Добој која су професионално изложена јонизујућем зрачењу. 

 

Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са чланом 8.  став 1. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број 39/14) и Правилником о поступку додјеле 

уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ”, број 

66/16). 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
1. Подаци о уговорном органу 

 

Уговорни орган: Јавна здравствена установа Болница „Свети апостол Лука“ 

Адреса: Поп Љубина бб 

ИДБ/ЈИБ: 4400044160008 

Телефон: 053/241-022 

Факс: 053/242-799 

Веб адреса: http://www.bolnicadoboj.com/  

2. Подаци о особи задужeној за контакт 
 

Контакт особа: Бранко Мишић, дипл. економиста 

Телефон: 053/241-213 

Факс: 053/241-213 

е-маил: javne.nabavke@bolnicadoboj.com  

 

3. Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса 
 

У складу са чланом 52. Закона не постоје привредни субјекти с којима ЈЗУ Болница “Свети 

апостол Лука” Добој не смије склапати уговоре/оквирне споразуме о јавној набавци (у својству 

понуђача, члана групе понуђача или подуговарача одабраног понуђача). 

4. Редни број набавке 
 

Број набавке: 717/21  

Ознака и назив из ЈРЈН:   85147000-1 – Здравствене услуге у предузећима             

 

5. Подаци о поступку јавне набавке 
 

 5.1. Врста поступка јавне набавке:  Поступак додјеле уговора из Анекса II дио Б Закона о 

јавним набавкама БиХ. 

5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ-а): 6.500,00 КМ 

5.3. Врста уговора о јавној набавци : Услуге 

5.4. Није предвиђено закључивање оквирног споразума 

5.5. Период на који се закључује уговор: 12 (дванаест) мјесеци од датума ступања уговора на 

снагу.  

 

 

http://www.bolnicadoboj.com/
mailto:javne.nabavke@bolnicadoboj.com
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
6. Опис предмета набавке 

 

 

Пружање услуга – периодични љекарски преглед радника ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ 

Добој која су професионално изложена јонизујућем зрачењу. 

 

Предметне услуге обухватају: 

 

- Узимање нових анамнестичких података и увид у лични дозиметријски извјештај и  

дозиметријски извјештај радног мјеста за оцијењивани период. 

- Општи клинички преглед и претрага обухвата: 

1. физикални преглед органа и органских система, са посебним освртом на статус 

коже 

2. лабораторијске претраге: SE, KКS, DKS, ŠUK, билирубин (укупни и директни), 

AST, ALT, ALP, LDH, уреа, креатинин, преглед урина (присуство бјеланчевина, 

шећера, билирубина, уробилиноген и седимент урина),  

3. РТГ снимак плућа, према индикацијама, 

4. спирометрију, према индикацијама, 

5. аудиометрију, 

6. ЕКГ, 

7. психолошка обрада, 

8. неуролошки и психијатријски преглед, 

9. офталмолошки преглед (ради се свака 24 мјесеца), 

10. гинеколошки преглед за жене у индикованим случајевима са Папа тестом и 

клинички преглед дојки, 

11. Остале прегледа које одреди специјалиста медицине рада. 

- Додатни прегледи према идикацијама специјалисте медицине рада: 

1. капилароскопски преглед за лица која у току рада могу бити изложена снопу X и 

гама зрака или површинској контаминацији бета емитерима по одлуци 

специјалисте медицине рада и према процијени ризика, 

2. мјерење укупне радиоактивности у цијелом тијелу или кључним органима у 

случају индикација, 

3. мјерење концентрације радионуклида у биолошким узорцима у случају идикација, 

4. радиотоксично испитивање зависно од радиотоксичности и укупне активности 

радионуклида према процијени ризика. 

 

  Прегледи који ће се радити по индикацијама биће посебно исказани на фактури.  

 

Приликом доласка на љекарски преглед запослени радници ЈЗУ Болница „Свети апостол 

Лука“ Добој дужни су донијети: 

- лабораторијске претраге: SE, КKS, DKS, ŠUK, билирубин (укупни и директни), AST, ALT, 

ALP, LDH, уреа, креатинин, преглед урина (присуство бјеланчевина, шећера, билирубина, 

уробилиноген и седимент урина) – за све раднике, 

- РТГ снимак плућа (према индикацијама), 

- офталмолошки преглед (ради се свака 24 мјесеца), 

- гинеколошки преглед жене у индукованим случајевима са Папа тестом и клинички 

преглед дојки (за жене), 

- преглед психијатра и неуролошки преглед. 

 

Сви наведни прегледи осим лабораторијских налаза, гинеколошких прегледа, прегледа 

психијатра и неуролога и снимак плућа се обављају у складу са Правилником о здравственом 

надзору лица професионално изложеним јонизујућем зрачењу („Службени гласник БиХ“, број 

68/15).  

За свког радника који се упућује на преглед Уговорни орган ће припремити одговарајуће 

упутнице за обављање претходног или периодичног здравственог прегледа, као и податке о 

личној дозиметријској контроли као и податке о дозиметријској контроли радног мјеста. 

Број радника Болнице који подлијежу предметном прегледу је 87 радника. 
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Понуђач прихвата могућност да број радника који се шаљу на преглед буде мањи од 86 

прегледа, у случају да дође до смањења броја радника који подлијежу предметном прегледу. 

 

Јединична цијена услуге, наведена у ОБРАЗЦУ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ, подразумјева један 

преглед у току трајања уговора, у ОБРАЗЦУ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ се достављају једниничне 

цијене за периодични преглед и преглед који ће се радити према идикацијама 

(капилароскопија и преглед офталмолога). 

 

Мјесто на којем ће се пружати услуге прегледа запослених радника Уговорног органа је 

сједиште Понуђача. 

Добављачима  није дозвољено да достављају алтернативне понуде. 

 

Уговорни орган неће прихватити понуду у којој се захтјева авансно плаћање услуга 

наведених у овом позиву.  

 

Услови и начин плаћања: минимално 30 дана од датума фактурисања извршене услуге. Рок 

плаћања у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у пословним 

трансакцијама („Службени гласник Републике Српске“, број 31/18) не може бити дужи од 60 

дана. 

 

7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

 
1. Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити следеће услове: 

а) Да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет набавке 

б) Да је понуђач овлаштен за обављање услуга медицине рада 

в) Да је понуђач овлаштен за обављање љекарских прегледа радника који раде у зони 

јонизујућег зрачења. 

  

2. Докази који се захтијевају: 

а) Рјешење о регистрацији код надлежног органа или други документ којим се доказује 

право да обављају професионалну дјелатност која је у вези са предметом набавке 

б) Увјерење или Рјешење надлежног органа да је понуђач овлаштен за обављање услуга из 

области медицине рада 

в) Увјерење или Рјешење надлежног органа да је понуђач овлаштен за обављање услуга 

љекарског прегледа лица која су професионално изложена јонизујућем зрачењу. 

 
Сви докази се достављају као оригинали или копија овјерене од стране надлежне 

институције с тим да датум овјере не може бити старији од три мјесеца рачунајући од 

датума отварања понуда.  

 

ПОНУДА МОРА САДРЖАВАТИ НАЈМАЊЕ: 

 

a) Образац за понуду – услуге (Анекс 2)  

b) Образац за цијену понуде – услуге (Анекс 3)  

c) Списак повјерљивих информација (Анекс 4)  

d) Документе из тачке 7 ове Тендерске документације, 

e) Нацрт уговора о пружању услуга (Анекс 5). 

 

8. ЗАХТЈЕВИ ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА 

 
Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и Уговорног 

органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. 

Штампана литература, брошуре, каталози или слично које доставља понуђач не морају 

бити преведени. 
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9. ПРИПРЕМА ПОНУДА 

 
9.1 Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. 

Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 

 

9.2 Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. 

Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом 

понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани на 

начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Под чврстим увезом 

подразумјева се укоричена књига или понуда осигурана јемствеником и заштићена 

печатним воском или вињетом (наљепницом). Дијелове понуде као што су узорци, 

каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, понуђач 

обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. Све стране понуде морају 

бити нумерисане на начин да је видљив редни број странице. Ако понуда садржи штампану 

литературу, брошуре, каталоге и слично, који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти 

дијелови понуде не нумеришу додатно. 

 

9.3 Понуда се доставља у оригиналу. Коверта са понудом се доставља на адресу Уговорног 

органа: ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука” Добој, улица Поп Љубина бб, 74000 Добој, 

Република Српска.  

 

Понуђач који самостално доставља понуду не може истовремено да учествује и у 

заједничкој понуди. У наведеном случају Уговорни орган ће одбацити и самосталну 

понуду и понуду групе понуђача. 

 

9.4 На коверти понуде мора бити назначено: 

- назив и адреса уговорног органа; 

- назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте; 

- евиденцијски број набавке; 

- назив предмета набавке и 

- назнака „не отварај”. 

 

9.5 Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за достављање 

понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна понуда, са 

обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у истом року 

одустати од своје понуде, достављањем Уговорном органу писане изјаве. Писана изјава се 

доставља на исти начин као и понуда са назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том 

случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 

 

9.6 Минималан период важења понуде је 90 дана након крајњег рока за подношење понуде. Све 

док не истекне период важења понуда, Уговорни орган има право да тражи од понуђача у 

писаној форми да продуже период важења њихових понуда до одређеног датума. Понуђачи 

могу одбити такав захтјев. Понуђач који пристане да продужи период важења своје понуде 

дужан је о томе у писаној форми обавјестити Уговорни орган. Понуда се не смије мијењати. 

Ако понуђач не одговори на захтјев Уговорног органа у вези са продужењем периода важења 

понуде сматрат ће се да је понуђач одбио захтјев Уговорног органа. У том случају Уговорни 

орган одбацује понуду. 

 

9.7 Уговорни орган може од понуђача затражити објашњење цијене понуде, ако сматра да је она 

неприродно ниска и из других разлога наведених у члану 66. Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

9.8 Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенције) између Уговорног органа 

и понуђача треба се водити у писаној форми на један од следећих начина:  

- путем поште  

- путеме факса  

- путем електронске поште.  
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10. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ 

 
Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални третман домаћег, 

у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, донесеној од 

стране Савјета министара Босне и Херцеговине. 

 

У сврху поређења понуда Уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за 

преференцијални фактор који се додјељују у 2021. години. 

 

У смислу ове одредбе, домаће понуде су понуде које доставе физичка или правна лица са 

сједиштем у БиХ, основана у складу са законом БиХ, у којима је најмање 50% радне снаге 

ангажовано на извршењу уговора поријеклом из БиХ. 

 

Уколико понуђач сматра да ужива преференцијални третман домаћег, дужан је доставити 

Изјаву којом под пуном одговорношћу потврђује истинитост тих података.  

 

У случају сумњи Уговорног органа у вјеродостојност тих података, понуђач је на његов 

захтјев обавезан доставити додатнe доказe. Уколико понуђач не достави тражене одговарајуће 

доказе његова понуда неће бити одбачена, али неће уживати преференцијални третман 

домаћег. 

Уколико се на понуду не може примијенити преференцијални фактор домаћег, навести да се 

на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег. 

 

 

11. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 
Рок за достављање понуда је 23.02.2021. године до 1100 сати. Јавно отварање понуда ће се 

одржати 23.02.2021. године у 1200 сати у просторијама управе Уговорног органа на адреси: 

Јавна здравствена установа Болница „Свети апостол Лука” Добој улица Поп Љубина бб, 74000 

Добој, Република Српска. 

 

Понуђачи или њихови овлашћени представници, као и сва друга заинтересована лица могу 

присуствовати отварању понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања понуда 

ће се доставити свим понуђачима који су у року доставили понуде путем записника са 

отварања понуда одмах, а најкасније у року од 3 дана. 

 

На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити следеће информације: 

-  назив понуђача 

-  укупна цијена наведена у понуди 

-  попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан 

 

Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије 

отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име 

привредног субјекта-понуђача. 

Уколико нема званичне пуномоћи понуђач може као и остала заинтересована лица 

присуствовати јавном отварању али без права потписа записника или преузимања било каквих 

правних радњи у име понуђача. 

 

 

12. ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

 
„Повјерљиве информације које су садржане у било којој понуди, које се односе на 

комерцијалне, финансијске или техничке информације или пословне тајне или „know 

how“ учесника тендера, не смију се ни под којим условима откривати било ком лицу које 

није званично укључено у поступак набавке“. 
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Уговорни орган претпоставља да нису све информације које понуђачи доставе потпуно 

повјерљиве. Неке информације – укључујући и комерцијалне, финансијске или техничке 

и кноw хоw ће већ бити јавне или ће, у будућности, постати јавно знање. 

 

Уговорни орган захтјева од понуђача да у понуди наведу које информације се морају 

сматрати повјерљивим, по којој основи се сматрају повјерљивим и колико дуго ће бити 

повјерљиве. Цијена понуде се не сматра повјерљивом ни у једном случају. 

 

Понуђачи морају направити списак (попуњен по шеми која се налази у Анексу 4) 

информација које би се требале сматрати повјерљивим. 

 

 

13. КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА  

 
Критериј за додјелу уговора је: Најнижа цијена понуде.  

 

Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама. 

             

Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не подлијеже 

било каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити ону понуду која 

садржи цијену која се може прилагођавати, а која није у складу са овим ставом. 

 

 

14. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ 

 
Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци Уговорног органа о резултату поступка 

јавне набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке факсом или 

електронском поштом, уз доставу оригинал докумената путем поштанског саобраћаја. Уз 

обавјештење о резултатима поступка Уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о 

избору најповољније понуде или поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда. 

 

 

15. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ДОБАВЉАЧА 

 
У случају да је Уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби 

Закона или подзаконских аката,  заинтересовани понуђачи имају право  уложити жалбу 

Уговорном органу, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 
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                                                                                                                                         АНЕКС 2 

 

ОБРАЗАЦ ЗА  ПОНУДУ  - УСЛУГЕ 

 

 

 

Број набавке: 717/21  

 

 

УГОВОРНИ ОРГАН: ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Улица Поп Љубина бб,   

                                         74000 Добој 

 

 

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________________  
                       (Назив понуђача и ИД понуђача)  

 

 

АДРЕСА 

ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе 

понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је 

представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача. 

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за ову понуду) 

 

Име и презиме 
 

 

Адреса 
 

 

Телефон 
 

 

Факс 
 

 

Е – маил 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*  

 
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник групе 

понуђача. 

 

У поступку јавне набавке број 717/21 достављамо понуду и изјављујемо следеће:  

 

1. У складу са садржајем и захтјевима Позива за достављање понуда број 717/21 (број набавке 

који је дао Уговорни орган), овом изјавом прихватамо његове одредбе у цијелости, без 

икаквих резерви или ограничења.  

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из Позива за достављање понуда за вршење услуга, у 

складу са условима утврђеним у Позиву за достављање понуда, критеријумима и утврђеним 

роковима, без икаквих резерви или ограничења.  

 

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ____________________КМ  

Попуст који дајемо на цијену понуде је _____________________КМ  

Цијена наше понуде са укљученим попустом је__________________КМ  

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)_______________КМ  

Укупна цијена за уговор са ПДВ-ом је __________________КМ  

  

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде  који је попуњен у складу са захтјевима 

из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену 

понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.  

 

4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% радне снаге 

за извршење овог уговора је из БиХ, а докази да наша понуда испуњава услове за 

преференцијални третман домаћег који су тражени тендерском документацијом су у саставу 

понуде.  

 

*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег, навести да се 

на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег. 

                         _______________________________ 

(да ли понуда испуњава услове за преференцијални третман – ДА/НЕ) 

  

5. Ова понуда важи (минимално 90 дана)_____________________________, рачунајући од истека 

рока за пријем понуда, тј. до […..../…..../….......] (датум).  

 

  

 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: [………….............………………]  

 

Потпис овлаштеног лица: [………………….......………]  

 

Мјесто и датум: [……………………………...….] 
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Уз понуду је достављена следећа документација: 

[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3________________________________________________ 

4._______________________________________________ 

5._______________________________________________ 

6._______________________________________________ 

7._______________________________________________ 

8._______________________________________________ 

9._______________________________________________ 

10.______________________________________________ 

11.______________________________________________ 

12.______________________________________________ 

13.______________________________________________ 

14.______________________________________________ 

15.______________________________________________ 
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                                                                                                                                  АНЕКС 3 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ 

Назив понуђача: __________________________ 

Понуда број: _____________________________ 

 

Редни број Опис услуге Јединица мјере Количина 

Јединична цијена 

по ставци у КМ 

без ПДВ-а  

Укупна цијена 

по ставки у КМ 

без ПДВ-а 

1. 
Периодични љекарски преглед радника професионално изложених 

јонизујућем зрачењу  
Преглед 1   

2. 
Преглед који ће се радити према идикацијама и који ће се одвојено 

приказивати на фактури: Капилароскопија 
Преглед 1   

3. 
Преглед који ће се радити према идикацијама и који ће се одвојено 

приказивати на фактури: Преглед офталмолога 
Преглед 1   

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а  

Попуст  

Укупна цијена са попустом у КМ без ПДВ-а  

 
НАПОМЕНА: Опис услуга из табеле детаљно описан у тачки 6 ове тендерске документације. 

 

 

ОСТАЛИ ПОНУЂЕНИ УСЛОВИ: 

 

Рок плаћања:___________________________________(минимално 30, а максимално 60 дана)   

                                       

                  Потпис и печат овлашћеног лица понуђача               

 

                                                                                                                                                                              ______________________________________ 

Рок извршења услуге:______________________________ 

Датум:________ 20____. године 
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АНЕКС  4 

                                               ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

 

 

 

 

Потпис и печат овлашћеног лица понуђача: 

 

_____________________________________ 
 

 
 

 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви страница 

с тим 

информацијама, у 

понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација – 

Правни основ 

Временски период у 

којем ће те 

информације бити 

повјерљиве 
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АНЕКС 5 

                         

НАЦРТ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

 

Закључен између: 

 

1.  Јавна здравствена установа Болница „Свети апостол Лука“ Добој, коју заступа директор 

Младен Гајић, мр економије, (у даљем тексту: КОРИСНИК УСЛУГЕ) и 

 

2. „____________________________________________________, кога заступа директор 

________________________________,   (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ). 

 

 

 

  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Пружање услуга - периодични љекарски преглед радника ЈЗУ 

Болница „Свети апостол Лука“ Добој која су професионално 

изложена јонизујућем зрачењу 

 

 
Члан 1. 

Овим Уговором ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и ____________________________ 

регулишу међусобна права и обавезе створене овим уговорним односом, а на основу набавке 

извршене прикупљањем понуда по Позиву за достављање понуда број 717/21 и понуде Даваоца 

услуге број ______ од _______ 20____. године. 

 

Давалац услуге се обавезује да за Корисника услуга обави периодични љекарски преглед 

радника ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој која су професионално изложена јонизујућем 

зрачењу према следећим цијенама: 

 

Редни 

број 
Опис услуге 

Јединица 

мјере 
Количина 

Јединична 

цијена по 

ставци без 

ПДВ-а  

1. 
Периодични љекарски преглед радника 

професионално изложених јонизујућем 

зрачењу  
Преглед 1  

2. 
Преглед који ће се радити према идикацијама и 

који ће се одвојено приказивати на фактури: 

Капилароскопија 
Преглед 1  

3. 
Преглед који ће се радити према идикацијама и 

који ће се одвојено приказивати на фактури: 

Преглед офталмолога 
Преглед 1  

 

Наведене цијене су исказане по једном прегледу и не могу се мијењати за вријеме трајања 

овог уговора. 

 

Члан 2. 

Давалац услуге се обавезује да прегледе за раднике обавља сукцесивно према потреби и 

списку радника за преглед који му достави Корисник услуге. 

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор закључи на период важења од 12 мјесеци од 

датума ступања уговора на снагу. 
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Члан 4. 

Корисник услуге се обавезује да Даваоцу услуге врши плаћање за обављене услуге по 

јединичним цијенама наведеним у члану 1 овог уговора, у року од _____ дана од достављања 

појединачне фактуре. 

 

Члан 5. 

Овај Уговор ступа на снагу са датумом потписа од стране Даваоца услуга.  

 

 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да свака страна може раскинути овај Уговор у случају 

непоштовања уговорних обавеза уз отказни рок од 30 (тридесет) дана. 

Отказ Уговора даје се у писменој форми. 

 

 

Члан 7. 

За сва питања која нису регулисана овим Уговором, примјењиват ће се одредбе Закона о 

облигационим односима Републике Српске. 

 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог Уговора, уговорне стране ће рјешавати 

споразумно, у супротном надлежан је Окружни привредни суд у Добоју. 

 

 

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да Давалац услугa неће запошљавати, односно ангажовати 

физичка лица која су учествовала у припреми тендерске документације или су била ангажована од 

Комисије за јавне набавке приликом додјеле Уговора. 

Ограничењe из става 1. овог члана трајe шест мјесеци од дана закључења овог Уговора. 

 

 

Члан 10. 

Позив за достављање понуда број 717/21 од 08.02.2021. године и Понуда Даваоца услуге број 

______ од _____ 20___. године су саставни дијелови овог Уговора. 

 

 

Члан 11. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истовјетних примјерка, од којих Корисник услуге задржава 

4 (четири), а Давалац услуге задржава 2 (два).  

  

 

      

 ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ                                                               ЗА КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

             ДИРЕКТОР                                                                                             ДИРЕКТОР 

  

  ___________________                                                                        _______________________ 

                                                           Младен Гајић, мр економије 

 

Број:__________________                                                                  Број: 717/21 

У_______________, _______20____. године                                    Добој, _______20____. године 

 

 

 

 

 

 

 


