
AКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Датум: 08.03.2021.године 

Дел.број: 01-151/2021-05 

  

 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 76. 

Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и 

набавки друштвених и других посебних услуга и Одлуке о покретању поступка набавке дел.бр.01-

150/2021-05 од 08.03.2021. године, Академија васпитачко-медицинских струковних студија (даље: 

Наручилац) упућује: 

 

Позив за достављање понуда за набавку на коју се Закон не примењује 

бр.05-2.2.3/21: Ангажовање агенције за обављање послова БЗР 

 

Подаци о наручиоцу: 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија. 

Адреса: Балканска 18, 37000 Крушевац. 

ПИБ: 111540278. 

МБ: 17922076. 

Шифра делатности: 8542 -високо образовање. 

Особа за контакт: Никола Миљковић, руководилац послова јавних набавки. 

е-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com 

Предмет набавке: Послови БЗР. 

Рок за достављање понуда 12.03.2021. године до 12:00 часова 

Начин достављања понуда На e-mail: nikola.miljkovic.vms@gmail.com 

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 

Критеријум за избор најповољније понуде Најниже понуђена цена 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 3 дана од истека рока за 

достављање понуда. 

Наручилац задржава право да: 

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 

- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Послови лица за безбедност и здравље на раду у складу са чланом 40. Закона о 

безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др. закон) 

обухватају следеће активности: 

·        спроводи поступак процене ризика; 

·        врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и 

одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту 

на раду; 

·        учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и 

здравих услова рада; 

·        организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 

·        организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад (врши 

праћење рокова периодичног прегледа опреме, ел. инсталација и услова радне околине, 

саставља захтеве за понуду и даје предлоге о избору лиценцне агенције); 

·        предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним 

ризиком; 

·        прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код послодавца; 

·        прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и 

болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема 

извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; 



·        у случају повреде учествује у састављању Извештаја о повреди на раду и пријаве 

повреде на раду надлежној инспекцији; 

·        припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 

·        припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; 

·        забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди 

непосредну опасност по живот или здравље запосленог; 

·        сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области 

безбедности и здравља на раду (организовање лекарских прегледа за раднике који раде 

на радним местима са повећаним ризиком); 

·        води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца. 

·        контактира и сарађује са инспекторима рада у случају инспекцијског надзора на 

примени мера безбедности и здравља на раду у вашој установи. 
 

 

Период важења уговора: март 2021. – фебруар 2022. године. 

 

Начин плаћања: По достављеној фактури до 5-ог у месецу за претходи месец. 

 

 

Руководилац послова јавних набавки 
Никола Миљковић, дипл.правник 

 

 

 

 

Понуђена цена без ПДВ-а на месечном нивоу: ________________ динара.   

 

Понуђена цена са ПДВ-ом на месечном нивоу: ________________ динара. 

 

 

 

 

У__________________                                                                         Потпис овлашћеног лица 

                                        М.П. 

 

Дана ______________2021.године 

 


