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Превентивни лекарски прегледи – Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ 

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕВЕНТИВНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ 

 
 

 Почевши од 15.01.2019. превентивни лекарски прегледи могу се обавити током 

целе године у ДЗ “Визим” на две локације у Београду (Кнез Милетина 36 и 

Омладинских бригада 88б) и једној у Новом Саду (Шајкашка 37), а заказивање 

прегледа се може извршити на бројеве 011/78 57 777 и 021/21 02 777.  
 

 Прегледи се могу заказивати у расположивим терминима викендом и радним 

данима у послеподневним часовима, осим лабораторијских анализа које 

запослени могу вршити ван радног времена у раним јутарњим часовима на дан 

прегледа, или пар дана пре планираних прегледа. Расположивост слободних 

термина за обављање прегледа и динамика заказивања за све запослене у ЕМС АД 

Београд искључиво зависе од расположивих капацитета Извршиоца. 
 

 И запослени и Извршилац су дужни да се придржавају распореда и термина 

прегледа. Уколико постоји оправдан разлог за евентуално отказивање или 

одлагање договореног термина, обе стране су у обавези да благовремено обавесте 

другу страну. Здравствени преглед за сваког запосленог мора бити завршен у току 

једног дана, осим у случајевима када из оправданих разлога неки преглед мора 

бити евентуално одложен, од стране запослених или Извршиоца услуге. 
 

 Запослени сами штампају и попуњавају образац упута (званичан образац Упута 

Службе за БЗР и ЗОП објављен на порталу у ПДФ формату, и ниједна друга 

верзија се неће сматрати валидном), и морају га имати код себе у заказаном 

термину. У упуту морају бити попуњени основни лични подаци запослених (име и 

презиме, матични број у ЕМС-у и контакт), и заокружени изабрани прегледи. 

Попуњен образац није потребно доставити Служби за БЗР и ЗОП.  
 

 По доласку на преглед, укључујући и лабораторијске анализе, запослени су у обавези 

да приликом предавања упута, на молбу особља на пријемном пулту, на увид покажу 

персоналну ЕМС - ИД картицу.  

Након обављених прегледа Извршилац (ДЗ „Визим“) и запослени у ЕМС АД Београд, 

потписују упут чиме се потврђује да је комплетна услуга извршена (упут након свих 

обављених прегледа остаје код Извршиоца). Упут који није потписан од стране 

запосленог у ЕМС АД Београд и потписан и оверен печатом од стране Извршиоца (ДЗ 

„Визим“), сматраће се неважећим и ЕМС АД Београд неће сносити трошкове за овако 

обављене прегледе. 

Извршилац (ДЗ „Визим“) је у обавези да по обављеним прегледима сваком 

запосленом/ој достави пратеће лекарске извештаје у штампаном облику, осим 

лабораторијских налаза који могу бити достављени и путем мејла на лични захтев. 
 

 ЕМС АД Београд, приликом плаћања, такође неће признавати ни сносити трошкове за 

обављене прегледе уколико запослени није имао одговарајући упут, као ни за додатне 

прегледе које запослени евентуално обаве а који нису у оквиру траженог пакета услуга, 

односно нису предвиђени Уговором. Све додатне прегледе које запослени желе да 

обаве о свом трошку, исте могу обавити у договору са ДЗ „Визим“, при чему је 

свим запосленима, укључујући и најближе чланове породице (супружници и деца), 

обезбеђен попуст од 20% на комплетан ценовник услуга ДЗ „Визим“ (који се може 

наћи на њиховом сајту), осим за услуге стоматологије, оптике и протетике. 


