
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 
туризам од 08.02.2021. године и 05.01.2022. године, 

 покрајински секретар за привреду и туризам, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ  

 
I 
 

 Ради прибављања услуге- Израда базе података о потребама запошљавања у туризму 
спроводи се поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, у складу са 
одредбама члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“ бој 91/19). 

Општи речник набавке:  98390000-3 – остале услуге 

а према спецификацији која чини саставни део ове одлуке 
Редни број  набавке у Плану набавки: 2.2.58./2022 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о набавци. 

  
II 
 

 Процењена вредност  набавке из тачке I. ове Одлуке износи 900.000,00  динара без пдв. 
 

II 
 

Понуду прибавити од:  
- Агенција за привремено запошљавање од срца &VON HERZEN GERN DOO,  Нови Сад, 

Војводе Шупљицка 19; 
- GLOBAL WORK, Нови Сад, Футошки пут 4; 
- АД Новосадски сајам, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11. 
 
 

 
 

IV 

 

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 
 www. spriv.vojvodina.gov. rs 
 

 Број: 144-404-339/2022-01-01 Датум: 21.11. 2022.године 
 
 



 
Задужује се Весна Морача да спроведе потребан поступак (прибави понуде, сачини 

записник о отварању понуда, извештај о пристиглим понудама, предлог одлуке о избору 
најповољније понуде и предлог Уговора), 

V 
 

Средства за  набавку  из тачке II ове Одлуке обезбеђена су  Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету  Аутономне Покрајине Војводине за 2022. годину («Сл. лист АПВ» број 54/2021, 
7/2022-ребаланс  и 37/2022-ребаланс),  Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
привреду и туризам за 2022. годину, Програм 0803 – Активна политика запошљавања, Програмска  
активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, Економска класификација 423 – 
услуге по уговору, 4235-Стручне усуге,  Извор финансирања - 01 00 општи приходи и примања 
буџета и предвиђена Планом  набавки на које се ЗЈН не примењује Покрајинског секретаријата за 
привреду и туризам за 2022. годину. 

 
 

 
 
  

                                                                                                       ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  
                                                                                                      др Ненад Иванишевић  

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ -  ИЗРАДА БАЗЕ ПОДАТАКА О ПОТРЕБАМА ЗАПОШЉАВАЊА У 
ТУРИЗМУ  

 
1. За израду базе података о потребама запошљавања у сектору туризма неопходно је: 
- Реализовати разговоре о потребама радне снаге са представницима туристичке привреде 

(хотели, туристичке агенције, туристичке организације, организатори путовања...); 
- Омогућити директне сусрете тражилаца посла у туризму са предузећима и организацијама 

који послују у сектору туризма и повезаним делатностима (туристички водичи, агенције, 
студенти и ученици туристичких профила, али и других смерова од значаја за сектор туризма 
(економисти, финансије, правни послови...), као и тражиоци мање квалификованих послова 
и праксe у туризму. 

- Креирати методологију за прикупљање потребних података неопходних за израду базе 
потреба запошљавања у сектору туризма; 

- Прикупити, обрадити, систематизовати и анализирати базу података као модел за будућа 
унапређења и квалитативна праћења; 

- Укључити што шири круг циљних група релевентних за прикупљање ставова о потребама 
запошљавања у сектору туризма (студенти, средњошколци, незапослени, радно активно 
становништво у сектору туризма...). 

2. Циљ израде базе података: 
Oмогућaвање директних сусрета туристичке привреде и свих који траже послове, праксу или 

волонтирање у туристичком сектору. 
3. Циљна група којој је намењено упуство:  

Стручна јавност, доносиоци одлука и најшира заједница (студенти, туристички водичи, 
помоћно особље, кувари, конобари, рецепционери…). 
 

4. Рок извршење услуге – 15.12.2022. године. 
5. Место извршења услуге - у просторијама Понуђача. 

 
 

 


