
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, 
бр. 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/20), члана 71. Правилника о ближем уређивању 
поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у 
Покрајинском секретаријату за привреду и туризам број: 144-404-60/2020-01 од 06.07.2020 и 
Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и 
поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује у Покрајинском секретаријату за 
привреду и туризам број: 144-404-60-1/2021-01 од 08.02.2021. године 
 покрајински секретар за привреду и туризам, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ  ПОНУДЕ  

 
I 
 

Уговор  за набавку услуга - Оспособљавање запослених у покрајинским органима за 
пружање прве помоћи, у поступку набавке на  коју се Закон о јавним набавкама не примењује, 
закључиће се са понуђачем: 

 
 Завод за здраствену заштиту радника ГЛОБАЛ ПРЕВЕНТ Нови Сад, Футошка бр.57.    
 

II 
 

Ова Одлука објавиће се на интернет страници наручиоца и доставити понуђачима у року 
од три дана од дана доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 30.08.2021 године донео Одлуку о спровођењу  поступка набавке услуга 

- Оспособљавање запослених у покрајинским органима за пружање прве помоћи , број: 144-404-
39/2021-01-02 у поступку набавке на  коју се у складу са чланом 27. став 1.  Закона о јавним 
нaбавкама, одредбе закона не примењују. 

Позив за подношење понуда  упуће је дана  01.09.2021. године путем мејла  на адресе 
потенцијалних понуђача: - Институт за безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад, Војводе 
Шупљицког 48.,  Завод за здраствену заштиту радника Глобал превент, Нови Сад, Футошка  57. и 
Завод за здраствену заштиту радника  „Железнице Србије“  Организациони део  Завод „Сигнал“ , 
Нови Сад, Трг Царице Милице 2. 
 Благовремено, тј. до дана 06.09.2021. године,  примљене су две понуде. 

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрaјински секретaријaт зa 
привреду и туризам 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
 Т: +381 21 487 46 10  F: +381 21 557 001 
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 Број: 144-404-39/ 2021-01-06 Датум: 09.09. 2021.године 
 
 



 Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.09.2021. године. Са почетком у 10,30. 
Часова у просторијама Наручиоца, Нови Сад, Булевар Михаjла Пупина бр.16, зграда Покрајинске 
владе, канцеларија бр. 7/II. 

Отварање понуда спровела је  Весна Морача у складу са Одлуком о спровођењу поступка 
бој:144-404-39/2021-01-02 од 30.08. 2021. године, након чега је сачињен Записник о отварању 
понуда број: 144-404-39/2021-01-04 од 07.09.2021. године и  Извештај о пристиглим понудама 
број: 144-404-39/2021-01-05 од 08.09.2021. године. 
 У Извештају о пристиглим понудама констатовано је  следеће: 

1. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

1.Основни подаци о пунуђачу: 

Назив: 
Завод за здраствену заштиту радника 

„Железнице Србије“  

Адреса: 
Београд, Савска 23  

Број под којим је понуда заведена 
802 oд 03.09.2021. 

Матични број: 07065191 

ПИБ: 100348642 

Законски заступник:  Прим.др Владо Батножић 

Подаци из понуде: 

Предмет: Оспособљавање запослених у покрајинским 
органима за пружање прве помоћи.    
   

Укупна цена Основног оспособљавања по 
једном запосленом/учеснику, без ПДВ  

2.000,00  динара 

ПДВ: / динара 

Укупна цена  са ПДВ 2.000,00   динара 

Укупна цена Напредног оспособљавања по 
једном запосленом/учеснику, без ПДВ  

2.000,00  динара 

ПДВ: / динара 

Укупна цена  са ПДВ 2.000,00   динара 

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА  БЕЗ ПДВ-А  
(ЗА 1 ЗАПОСЛЕНОГ/УЧЕСНИКА од 1+2) 
 

 
4.000,00 динара 

ПДВ: 
 

/ динара 

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА СА ПДВ-А (ЗА  



1 ЗАПОСЛЕНОГ/УЧЕСНИКА од 1+2) 
 

4.000,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања: 
 

 вирмански на рачун понуђача ,  45 дана од пријема 
уредно испостављеног рчуна за реализовану 
услугу. 

Рок за реализацију услуге:   15. децембар 2021. године  

Место извршења услуге:  Нови Сад, Трг Царице Милице 10 

Понуђач уз понуду није доставио захтевану 
документацију и то: 
 

а)Решење  о испуњеним прописаним условима за 
вршење обуке из прве помоћи и спровођења 
испита  (које издаје  Министарство здравља РС); 
б) Лиценцу за за 2 (два) запослена или ангажована 
лица (медицинска сестра/техничар који ће извести 
обуку, коју издаје  министарство здравља РС) и 
пријаву образац М-А  
 в)Плани и програм обуке. 
 

 

2.Основни подаци о пунуђачу: 

Назив: Завод за здраствену заштиту радника „Глобал 

превент“  

Адреса: 
Нови Сад, Футошка 57  

Број под којим је понуда заведена 
812 oд 06.09.2021. 

Матични број: 08968926 

ПИБ: 110309760 

Законски заступник:  Љубомир Радишић, директор 

Подаци из понуде: 

Предмет: Оспособљавање запослених у покрајинским 
органима за пружање прве помоћи.    
   

Укупна цена Основног оспособљавања по 
једном запосленом/учеснику, без ПДВ  

1.200,00  динара 

ПДВ: / динара 

Укупна цена  са ПДВ 1.200,00   динара 



Укупна цена Напредног оспособљавања по 
једном запосленом/учеснику, без ПДВ  

1.500,00  динара 

ПДВ: / динара 

Укупна цена  са ПДВ 1.5000,00   динара 

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА  БЕЗ ПДВ-А  
(ЗА 1 ЗАПОСЛЕНОГ/УЧЕСНИКА од 1+2) 
 

 
2.700,00 динара 

ПДВ: 
 

/ динара 

УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА СА ПДВ-А (ЗА 
1 ЗАПОСЛЕНОГ/УЧЕСНИКА од 1+2) 
 

 
2.700,00 динара 

Начин, услови и рок плаћања: 
 

 вирмански на рачун понуђача ,  45 дана од пријема 
уредно испостављеног рчуна за реализовану услугу. 

Рок за реализацију услуге:   15. децембар 2021. године  

Место извршења услуге:  Нови Сад 

Понуђач уз понуду доставио захтевану 
документацију и то: 
 

а)Решење  о испуњеним прописаним условима за 
вршење обуке из прве помоћи и спровођења 
испита Министарство здравља РС-Сектор за 
инспекцијске послове; 
б) Лиценцу –дозволу Министарства здравља  за 
предавача- испитивача из прве помоћи за за 2 (два) 
запослена лица,Пејовић Даница и Никола Јововић 
који ће извести обуку са  пријавама  образац М-А  
 в)Плани и програм обуке. 

 
3)Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
 
Након прегледа и оцене пристиглих понуда за набавку услуга- Оспособљавање запослених у 
покрајинским органима за пружање прве помоћи.    
   

 одбијаја  се понуда: 
- понуђача Завод за здраствену заштиту радника „Железнице Србије“ Београд, Савска 23, 
заведена под бројем 802 oд 03.09.2021. године из разога што понуђач  понудио уз понуду није 
доставио захтевану документацију и то:  
а)Решење  о испуњеним прописаним условима за вршење обуке из прве помоћи и спровођења 
испита  (које издаје  Министарство здравља РС); 
б) Лиценцу за за 2 (два) запослена или ангажована лица (медицинска сестра/техничар који ће 
извести обуку, коју издаје  министарство здравља РС) и пријаву образац М-А.  



 в)Плани и програм обуке. 
 
 4.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:/ 
 а) Ранг листа понуђача : 

Назив/име понуђача Укупна понуђена цена 

1. 

Завод за здраствену заштиту радника Глобал 
превент, Нови Сад, Футошка  57 
   

2.700,00 динара  по запопсленом 
(Основна обука по запосленом 

1.2000,00 
Напредна обука по запосленом  

1.500,00  динара 

 
5. Након прегледа и оцене понуде,  констатовано је  да је у поступку набавке услуга - 
Оспособљавање запослених у покрајинским органима за пружање прве помоћи,  понуђач Завод 
за здраствену заштиту радника Глобал превент, Нови Сад, Футошка  57., доставио  понуду  
заведену под бројем 812 oд 06.09.2021. која је прихватљива и одговара захтевим Наручиоца,  те је 
донета одлука као у диспозитиву. 
 
  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

  Против ове Одлуке не може се изјавити жалба, већ се може покренути упрвни спор 
подношењем тужбе Управном суду.  

 

                                                                                                                                     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  
                                                                                                                                    др Ненад Иванишевић  

 
 
 
 
 

Обрадила: Весна Морача  

Контролисала:Весна Грковић  

 
 


