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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
1. Врста услуга: Претходни, периодични и циљани здравствени прегледи радника који раде на 

радним местима са повећаним ризиком, службеника обезбеђења, као и циљани здравствени 
прегледи свих запослених 

 
2. Опис услуге: 

 

Ред. 
број 

Назив радног места 
Број 

прегледа 
1. Комунални радник – возач специјалног возила 45 

2. Комунални радник на изношењу смећа и на транспорту     650 

3. Возач комуналног возила -грајфера 6 

4. Руковалац багера (депонија Винча) 7 

5. Руковалац багера (погон Отпад) 3 

6. Руковалац грађевинских машина (гаража) 3 

7. Грађевински лимар 2 

8. Груповођа столарa и столар прве и друге групе 4 

9. Молер-фарбар прве групе 4 

10. Помоћни грађевински радник 10 

11. Пословођа одељења котларнице и парних инсталација 2 

12. Монтер централног грејања 2 

13. Бравар за инсталације парног грејања 2 

14. Руковалац централног грејања 3 

15. Груповођа аутолакирера, аутолакирер прве и друге гупе  6 

16. Зидар прве и друге групе 2 

17. Погонски електричар прве и друге групе 7 

18. Руковалац грађевинским машинама (депонија Винча) 6 

19. Главни магационер магацина IV (точилац горива) 2 

20. Главни магационер магацина VII (точилац горива) 2 

21. Главни магационер магацина IX (точилац горива) 2 

22. Магационер магацина IV (точилац горива) 7 

23. Магационер магацина VII (точилац горива) 5 

24. Магационер магацина  IX (точилац горива) 7 

25. Помоћник магационера магацина IV (точилац горива) 2 

26. Помоћник магационера магацина VII (точилац горива) 2 

27. Помоћник магационера магацина IX (точилац горива) 2 

28. Механичар на одржавању грађевинске механизације (депонија Винча) 3 

29. Мазач-перач на одржавању грађевинске механизације (депонија Винча) 2 

30. Службеник обезбеђења 90 

31. Возач комуналног возила на утовару смећа, чија маса прелази 15.400 кг 100 

32. Возач комуналног возила-чистилице, чија маса прелази 7 т 12 

33. Возач комуналног возила-аутоцистерне 20 

34. 
Возач комуналног возила-сандучара транспортера, чија маса прелази  
8.200 кг (на погону депонија Винча) 

5 

35. Главни електроничар одржавања возила и електроничар I и II групе 15 
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36. Груповођа ауто-електричара 3 

37. Ауто-електричар I групе 9 

38. Ауто-електричар II групе 7 

39. Ауто-електричар III групе 5 

40. Ауто-електричар у АКУ станции 2 

41. Груповођа ауто-бравара 5 

42. Аутобравар I групе 9 

43. Аутобравар II групе 13 

44. Аутолимар I и II групе 6 

45. Аутолимар III  групе 6 

46. Ковач 3 

47. Руковалац виљушкара 4 

48. Пословођа микрореона 22 

49. Главни пословођа у оперативи 3 

50. Диспечер I; Диспечер II  20 

51. Бравар на одржавању грађевинске механизације 3 

 
Претходне, периодичне и циљане лекарске прегледе запослених може да врши здравствена 
установа која поседује организациону јединицу медицине рада, која има прописану опрему, 
просторије и стручни кадар, а у складу са чланом 41. Закона о безбедности и здрављу на раду. 

 
3. Начин и рок извршења услуге: предметне услуге ће се вршити у редовном радном времену 

Наручиоца (радним данима, пре подне). 
Динамика услуге је свакодневна, током трајања уговора. 
Тачан број запослених лица којима ће бити пружена услуга која је предмет набавке, утврдиће се 

у складу са потребама Наручиоца, током реализације Уговора. 
Преглед се обавља након слања упута, тј. по упућивању запослених лица. 

 Извршилац услуге је у обавези да по извршеном прегледу достави извештај (у договору са 
Наручиоцем) са свим дијагностичким анализама и са препоруком за евентуално даље испитивање и 
лечење. 

 
 4.  Место извршења услуге: с обзиром да лица запослена код Наручиоца, који сноси трошкове 
превоза до места извршења услуге, а којима ће бити пружена услуга која је предмет јавне набавке, 
поседују карте у претплати за тарифну ЗОНУ 1, Извршилац услуге се обавезује да здравствене 
прегледе обавља у просторијама које су доступне коришћењем линија градског превоза за карте у 
претплати за тарифну ЗОНУ 1 интегрисаног тарифног система, у складу са Правилником о 
тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда.  

Понуђач је дужан да у обрасцу структуре цене наведе адресу просторија у којима ће бити 
извршене предметне услуге. У случају подношења понуде са подизвршиоцем, за део предмета 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвршиоца, место извршења услуге могу бити и 
пословне просторије подизвршиоца. 
 
 5. Период важења уговора: Наручилац ће предметне услуге користити до максималног износа од 
2.000.000,00 динара без ПДВ-а, а најдуже до 31.12.2020. године. 
  
 
 


