
 

Прилог 1 

Техничка спецификација за услугу 

Систематски љекарски преглед за  радна мјеста са повећаним 

ризиком 
ЦПВ код 85121000-3 

Према Акту о процјени ризика за свако радно мјесто потребно је за наведена 

радна мјеста одрадити наведене прегледе . За свако радно мјесто именовани су 

извршиоци. 

 

           1  Прегледи радника службе електро одржавања   

Прегледи предвиђени Акотм о процјени ризика:  

1. Преглед спец медицине рада 

2. Основна антропометриска мјерења саБМИ 

3. Лабараториски налази:СЕ , КС, ШУК, маснооћа , урин 

4. Испитивање функције вида: оштрина вида  на близину и даљину, дубински вид, форија, 
фузија, колорни вид, адаптација на таму 

5. Тотална луминарна аудиометрија 
6. Спирометрија са кривом протока волумена 

7. Електродиаграм са дванаест одвода 

8. Попуњавање упитника о претходним болестима 

9. РТГ по одлуци љекара 

10. Пслихолошки преглед 

11. Тестирање  чула равнотеже (рембергов тест ,компасни ход) 

12. Упитник за рад у буци  

13. Савјетовање о превентивним мјерама за очување слуха и употребу заштитних 

средстава 

14. Ултразвук абдомена 

Прегледе требају радити следећи радници на радним мјестима : 

1. Протић Александар,      Управник електране 

2. Милић Здравко,              Руководилац службе ел одржавања ,   

3. Јовишић Боривој              Руководилац производне јединице Бочац 2 

4. Љубоја Жељко ,               Главни инжењер за управљање процесима 

5. Рољић Миленко               Главни инжењер за машинско одржавање         

6. Шормаз Миле,                  Приправник, електро инжењер    

7. Никола Арсенић ,           Пословођа електро одржавања 

8. Савановић Лазо,             Електричaр зa aутоматику 

9. Галић Зоран,                    Електирчaр зa побуду и заштите и рез уклопничар. 

10. Билић Радивоје,             Електричар за побуду и ДЦ напајање 



11. Ћоћкало Младен,           Електричар за НН постројење 

12. Савић Илија ,                   Електричар за ВН постројење 

13. Марчић Маринко,          Електричар за комуникационе системе 

 

           2 .  Прегледи радница службе електро одржавања : 

Прегледи предвиђени Акотм о процјени ризика:  

 

1. Преглед спец медицине рада 

2. Основна антропометриска мјерења саБМИ 

3. Лабараториски налази:СЕ , КС, ШУК, маснооћа , урин 

4. Испитивање функције вида: оштрина вида  на близину и даљину, дубински вид, форија, 
фузија, колорни вид, адаптација на таму 

5. Тотална луминарна аудиометрија 
6. Спирометрија са кривом протока волумена 

7. Електродиаграм са дванаест одвода 

8. Попуњавање упитника о претходним болестима 

9. РТГ по одлуци љекара 

10. Пслихолошки преглед 

11. Гинеколошки преглед  

12. Папа тест 

13. Ултразвук абдомена 

14. Ултразвук дојки 

 

Ове прегледе требају радити радници на радном мјесту : 

 

1. Мандић Томиславка,     Инжењер за електронику и телекомуникације 

2. Кесић  Миљана                Инжењер за техничку припрему и ел одржа. 

3. Видић Радмила                Оскултант 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Прегледи радника  службе машинског одржавања: 

 

Прегледи предвиђени Акотм о процјени ризика:  

1. Преглед спец медицине рада са анамнезом 

2. Основна антропометриска мјерења са БМИ 

3. Лабараториски налази: СЕ , КС, ШУК, маснооћа , урин 

4. Испитивање функције вида: оштрина вида  на близину и даљину, дубински вид, 
форија, фузија, колорни вид, адаптација на таму 

5. Тотална луминарна аудиометрија 
6. Спирометрија са кривом протока волумена 

7. Електродиаграм са дванаест одвода 

8. Попуњавање упитника о претходним болестима 



9. РТГ по одлуци љекара 

10. Пслихолошки преглед 

11. Тестирање  чула равнотеже (рембергов тест ,сензибилни Ромбергов тест, 

исипитивање нистагмуса, тест мимо показивања, компасни ход) 

12. Упитник за рад у буци  

13. Савјетовање о превентивним мјерама за очување слуха и употребу заштитних 

средстава 

14. Ултразвук абдомена 

 

Ове прегледе требају радити радници на радном мјесту : 

1. Ступар Милан                   Послобођа машинског одржавања 

2. Марчета  Јован,                Техничар за машинско одржавање 

3. Шарић  Јово,                      Машинбравар за помоћне погоне                           

4. Милановић Милан,        Машинбраварза одржавање постројења 

5. Лазендић Душан,            Машинбраварза одржавање постројења 

6. Ђуровић Марко,                Техничар машинског одржавања 

7. Подрашчанин Предраг,   Машинбравар за помоћне погоне     

8. Богојевић Живко,              Машинбравар за помоћне погоне                                             

 

 

4. Прегледи радника погонске службе : 

Прегледи предвиђени Акотм о процјени ризика:  

 

1. Преглед спец медицине рада  ( радна анамнеза, тегобе, лична анмнеза, 

социоепидемиолошки подаци) 

2. Основна антропометриска мјерења са БМИ 

3. Лабараториски налази:СЕ , КС, ШУК, маснооћа , урин 

4. Испитивање функције вида: оштрина вида  на близину и даљину, дубински вид, форија, 
фузија, колорни вид, адаптација на таму 

5. Тотална луминарна аудиометрија 
6. Спирометрија са кривом протока волумена 

7. Електродиаграм са дванаест одвода 

8. Попуњавање упитника о претходним болестима 

9. РТГ по одлуци љекара 

10. Упитник за рад у буци 

11. Тестирање  чула равнотеже (рембергов тест ,сензибилни Ромбергов тест, исипитивање 

нистагмуса, тест мимо показивања, компасни ход) 

12. Савјетовање о превентивним мјерама за очување слуха и употребу заштитних 

средстава 

13. Испитивање адаптације на таму 



14. Психолошко преглед ( испитивање психофизиолошкох способности и карактеристика 

личности). 

15. Оцјена радне способности у односу на захтјев радног мјеста . 

16. Ултразвук абдомена 
 

Ове прегледе требају радити радници на радном мјесту : 
 

1. Чулић Драган                       Вођа смјене 

2. Чулић Никола                       Вођа смјене 

3. Даниловић Ранко                Вођа смјене 

4. Ђуза Миланко                      Вођа смјене 

5. Милетић Драженко            уклочпничар 

6. Михаљица Зоран                уклочпничар 

7. Давидовић Јован                 уклочпничар 

8. Пераћ  Младен                     уклочпничар 

9. Милановић Александар,  уклочпничар 

10. Гајичић Драган ,                  уклочпничар 

11. Шарац Горан,                       уклочпничар 

12. Ступар Драган                     уклочпничар  

13. Ђуза Миодраг                       уклочпничар 

14. Мићић Душан                     Руковалац водним турбинама 

15. Ступар Мирослав               Руковалац водним турбинама 

16. Туфегџић  Драженко         Руковалац водним турбинама 

17. Васић Неђо                          Руковалац водним турбинама 

18. Гајичић Душан                    Руковалац водним турбинама 

19. Tомић Борислав                 Руковалац водним турбинама 

20. Копуз Момир                      Руковалац водним турбинама 

21. Ћућуз Синиша                     Руковалац водним турбинама 

22. Кесић Немања                    Руковалац водним турбинама 

23. Видачковић Радислав ,     Руковалац водним турбинама 

24. Јаковљевић Небојша         Запорничар 

25. Чивчија Живко                     Запорничар 

26. Аничић Милан                     Запорничар 

27. Стевановић Цвијо               Запорничар                

28. Аничић Илија                       Запорничар      

29. Видовић Миле                     Запорничар 

30. Шервал Љубиша                 Запорничар 

31. Љубоја Драженко               Запорничар 

32. Јарић Владимир                  оскултант 

33. Ћусо  Драган                        оскултант 

34. Бјелајац Драженко            оскултант  

35. Иличић Мирко                    оскултант 

 

 



5. Прегледи радика грађевинске службе: 

 

Прегледи предвиђени Акотм о процјени ризика:  

 

1. Преглед спец медицине рада 

2. Основна антропометриска мјерења са 0БМИ 

3. Лабараториски налази:СЕ , КС, ШУК, маснооћа , урин 

4. Испитивање функције вида: оштрина вида  на близину и даљину, дубински вид, 

форија, фузија, колорни вид, адаптација на таму 

5. Тотална луминарна аудиометрија 
6. Спирометрија са кривом протока волумена 

7. Електродиаграм са дванаест одвода 

8. Попуњавање упитника о претходним болестима 

9. РТГ по одлуци љекара 

10. Психолошки преглед – испитивање психофизичких способности и карактеристика 

личности 

17. Тестирање  чула равнотеже (рембергов тест ,сензибилни Ромбергов тест, 

исипитивање нистагмуса, тест мимо показивања, компасни ход) 

11. Харвард степ тест са регистровањем ЕКГ ,пулса и ТА прије и послије теста 

12. Динамичка кожна термометрија (Cold test) . 

13. Ултразвук абдомена 

             

Ове прегледе требају радити радници на радном мјесту : 

 

1. Грујичић Миодраг                  Радник у грађевинском одржавању круга 

2. Милановић Предраг             Радник у грађевинском одржавању    

3. Вучановић Томислав            Радник у грађевинском одржавању    

4. Кесић Милован                      Радник у грађевинском одржавању    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5. Прегледи службе возног парка : 

 

Прегледи предвиђени Акотм о процјени ризика:  

1. Амнестички подаци ( радна анамнеза, лична анамнеза, садашње болести,,,) 

2. преглед спец медицине рада са основном  антропометријом : тежина , висина , БМИ 

3. лабараториски налази: СЕ , КС, ШУК, маснооћа , урин 



4. Испитивање функције вида: оштрина вида  на близину и даљину, дубински вид, 

Форија, фузија, колорни вид, адаптација на таму 

5. Тотална луминарна аудиометрија 
6. Спирометрија са кривом протока волумена 

7. Електродиаграм са дванаест одвода 

8. Попуњавање упитника о претходним болестима 

9. РТГ по одлуци љекара 

18. Тестирање  чула равнотеже (рембергов тест ,сензибилни Ромбергов тест, 

исипитивање нистагмуса, тест мимо показивања, компасни ход) 

10. Периметрија и адаптација на таму 

11. Преглед офтамолога 

12. Преглед  психијатра 

13. Преглед  психолога 

14. Ултразвук абдомена 

 

 
Ове прегледе требају радити радници на радном мјесту : 

 

1. Лакета Раденко                  Возач 

2. Богојевић Раденко ,          Возач 

3. Туторић  Душко,                 Возач 

4. Савановић Мирослав       Возач 

 

            7.  Прегледи службе обезбјеђења : 

Прегледи предвиђени Акотм о процјени ризика:  

 

1. Преглед спец медицине рада 

2. Основна антропометриска мјерења саБМИ 

3. Лабараториски налази:СЕ , КС, ШУК, маснооћа , урин 

4. Испитивање функције вида : оштрина вида на даљину и близину, дубински вид, 
колорни вид,  форија , фузија,  испитивање адаптације на таму. 

5. Тотална луминарна аудиометрија 
6. Спирометрија са кривом протока волумена 

7. Електродиаграм са дванаест одвода 

8. Попуњавање упитника о претходним болестима 

9. РТГ плућа по одлуци љекара 

10. Циљана анемнеза 

11. Тестирање чула равнотеже (Ромбергов тест, сензибилисани Ромбергов тест, 

испитивање нистагмуса, тест мимо показивања, компасни год) 

12. Психолошки преглед ( испитивање психофизиолошких способности и 

карактеристика личности ) 

13. Ултразвук абдомена 



14. Оцјену радне  способности са приједлогом предузимања одговарајућих мјера 

заштите здравља радника. 

 

Ове прегледе требају радити радници на радном мјесту : 

 

1. Тодоровић Миле  ,             Руководилац службе. 

2. Ђуза Горан,                         Чувар 

3. Попадић Милорад,           Чувар 

4. Савановић Раденко,          Чувар 

5. Кесић Милко,                      Чувар 

6. Шикман Миленко,             Чува 

7. Коџо  Ђуро                            Чувар 

8. Лазендић Ратко,                 Чувар 

9. Гвозденац Раденко ,         Чувар 

10. Ђурђевић Дарио,               Чувар 

11. Алексић Миланко.             Чувар 

12. Азарић Винко,                     Чувар 

13. Лазендић  Јован,               Чувар 

14. Чигоја  Његош,                   Чувар     

  

Прегледе планирати у више дана према могућностима извођача посла и да се 

може одвијати неометан процес приозводње у предузећу. 

По извршеном прегледу дати оцјену способности за сваког радника и препоруке 

за побољшање здравља радника. 

 

 

Спецификацију саставио:   Мирослав Томић 
 

___________________________________ 
Инжињер заштите на раду и ПП заштите 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 2 

Техничка спецификација за услугу 

Систематски љекарски преглед 
ЦПВ код 85121000-3 

 

 

 
            Према Закону о раду и Правилнику о претходним и периодичним љекарским 
прегледима послодавац упућује запосленог на  периодични љекарски преглед ради 
праћења и оцењивања здравственог стања, односно способности запосленог за 
обављање послова на радном мјесту.  

При упућивању запосленог на љекарски преглед послодавац попуњава 
Упутницу за претходни љекарски преглед - Образац 1, односно Упутницу за 
периодични љекарски преглед - Образац 2. 

Након обављеног систематског љекарског прегледа потребно је да здравствена 
установа која је обавила прегледе достави комплетан извјештај за сваког радника. 
 
 
Радно мјесто без повећаног ризика – мушкарци (35 радника) 

 

Препорука за основни општи систематски преглед за радна мјеста која нису са 

повећаним ризиком за мушкарце: 

1. Aнемнестички подаци ( радна анамнеза , садашња болест, лична анамнеза, 

социалноепидемиолошки подаци) 

2. Основне лабараториске анализе:  

- Крв (брзина седиментације еритроцита, број леукоцита, еритроцита, 

хематокрит, концентрација глукозе, масноћа у крви)  

- Урин (присуство бјеланчевина, шећера, билирубина, уробилиногена, 

седиментација урина). 

3. Испитивање функције вида: оштрина вида на близину и даљину, дубински вид, 

дефинисати списак радника који имају потребу за наочарима или сочивима. 

4. Тотална луминарна аудиометрија 

5. Спирометрија са кривом протока волумена 

6. Електрокардиограм (12 одвода)  

7. Ултразвук  абдомена 

8. Преглед специјалисте медицине рада са основном антропометријом (тјелесна 

маса, висина , БМИ) 

 

 

 

 



Радно мјесто без повећаног ризика – жене (32 радница) 

 
Препорука за основни општи систематски преглед за радна мјеста која нису са 

повећаним ризиком за жене: 

1. Aнемнестички подаци ( радна анамнеза , садашња болест, лична анамнеза, 

социалноепидемиолошки подаци) 

2. Основне лабараториске анализе:  

- Крв (брзина седиментације еритроцита, број леукоцита, еритроцита, 

хематокрит, концентрација глукозе , масноћа у крви)  

- Урин ( присуство бјеланчевина, шећера, билирубина, уробилиногена, 

седиментација урина). 

3. Испитивање функције вида : оштрина вида на близину и даљину, дубински 

вид, дефинисати списак радника који имају потребу за наочарима или 

сочивима. 

4. Тотална луминарна аудиометрија 

5. Спирометрија са кривом протока волумена 

6. Електрокардиограм ( 12 одвода)  

7. Ултразвук  абдомена 

8. Ултразвук дојки 

9. Гинеколошки преглед 

10.  Папа тест 

11. Преглед специјалисте медицине рада са основном антропометријом              

(тјелесна маса, висина , БМИ) 

 
Поред горе наведених прегледа који се раде за укупно 67 радника (35 

мушкарца и 32 жене), потребно је за све запослене тј. укључујући и радна мјеста са 
повећаним ризиком који се прегледају по другом поступку урадити ИГГ тест за 
присуство антитјела на Корона вирус. 

 
Захтијева се ИГГ тест за 148 радника. 

 
 

Спецификацију саставио:   Мирослав Томић 
 

___________________________________ 
Инжињер заштите на раду и ПП заштите 

 
 


