
 

 

 

 

 

 

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ “Нови Сад” Нови Сад, Војводе Путника 3 

тел/факс: + 381  21/557-406; 557-412; 557-966 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Број: 142/2 
Датум: 06.12.2021.год. 
 
 
                 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: 
 

      Обука радника за пружање прве помоћи у 2021. за ШГ „Нови Сад“ 
 
Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе понуду за набавку услуга: 
Обука радника за пружање прве помоћи, за потребе ШГ „Нови Сад“.  
 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)  
 
Обука радника за пружање прве помоћи  

Обука запослених се изводи на основу Правилника о начину пружања прве помоћи, 

врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и 

роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи "Службени гласник 

РС", број 109 од 30. децембра 2016.год. 

Напредно оспособљавање за запослене на радном месту са повећаним ризиком према 
програму: 
 

Уводни 
део  

- Евидентирање полазника оспособљавања,  
- Упознавање са садржајем оспособљавања и начином рада,  
- Улазни тест за полазнике оспособљавања (претходно стечена знања и 
ставови).  

20 
мин  

Тема 1  Прва помоћ - појам и значај  15 
мин  

  Полазник ће се упознати са: 
- појмом, основним циљевима и принципима прве помоћи, 
- законским и етичким основама за пружање прве помоћи.  

  

Тема 2  Поступак на месту несреће  15 
мин  

  Полазник ће се упознати са: 
- пет основних корака које је потребно предузети на месту несреће, 
- начином упућивања и садржајем позива хитним службама.  

  

Тема 3  Упознавање са садржајем зидног ормарића или преносиве торбе  15 
мин  

  Полазник ће се упознати са: 
- материјалом и средствима за пружање прве помоћи који чине 
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садржај зидног ормарића или преносиве торбе и са сврхом њихове 
примене.  

Тема 4  Процена стања повређеног и утврђивање животне угрожености  30 
мин  

  Полазник ће бити оспособљен да:  
- изврши елементарну процену стања свести и дисања повређеног, 
- узме основне податке о начину повређивања и главним тегобама 
повређеног.  

  

Тема 5  Поступак са особом без свести  45 
мин  

  Полазник ће бити оспособљен да: 
- изведе основне кораке у процени стања свести, 
- обезбеди проходност дисајних путева особи без свести, одговарајућим 
мерама и поступцима,  
- опише опште мере у оквиру неге особе у бесвесном стању, које се 
примењују до доласка хитне медицинске помоћи.  

  

Тема 6  Поступак са особом без свести и дисања - основне мере 
кардиопулмоналне реанимације  

45 
мин  

  Полазник ће се упознати са: 
- најчешћим разлозима наглог срчаног застоја и мерама прве помоћи 
који се примењују у том случају. 
Полазник ће бити оспособљен да:  
- установи одсуство свести и дисања и изведе основни поступак 
оживљавања код одрасле особе.  

  

Тема 7  Прва помоћ код крварења  45 
мин  

  Полазник ће се упознати са:  
- основном поделом крварења према месту истицања,  
- главним ризицима и последицама крварења. 
Полазник ће бити оспособљен да изведе:  
- поступак привременог заустављања јаког спољашњег крварења (нпр. 
посекотина на руци или нози, рана на челу; крварење из носа), 
- поступак са особом која има унутрашње крварење.  

  

Тема 8  Нагло настале здравствене тегобе и прва помоћ  15 
мин  

  Полазник ће се упознати са:  
- мерама прве помоћи код особе са срчаним тегобама (бол у грудима), 
- мерама прве помоћи код особе са дисајним тегобама,  
- мерама прве помоћи код особе са несвестицом и краткотрајним 
губитком свести.  

  

Завршни 
део  

Завршни тест за полазнике оспособљавања.  
Евалуација оспособљавања кроз дискусију са полазницима и путем 
анкете.  

25 
мин  

 
Напредно оспособљавање за запослене у трајању од 12 школских часова 

ОПШТИ ДЕО (9 часова)  

Тема 1  Прва помоћ - основни принципи  15 
мин  
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  Одговорности и понашање особе која пружа прву помоћ. 
Законски основ за пружање прве помоћи приликом повреда на раду.  
Ланац спасавања повређених - хијерархија поступака и надлежности.  

  

Тема 2  Поступак на месту несреће  30 
мин  

  Врсте опасности на радном месту. 
Механизам настанка повреда на раду. 
Безбедносне мере које је потребно предузети на месту несреће. 
Начин сарадње са надлежним хитним службама.  

  

Тема 3  Средства за пружање прве помоћи  45 
мин  

  Употреба стандардних средстава за пружање прве помоћи из зидног 
ормарића или преносиве торбе и употреба одговарајућих импровизација.  

  

Тема 4  Процена стања повређеног и утврђивање врсте повреде  45 
мин  

  Примарни преглед повређеног у оквиру прве помоћи.  
Секундарни преглед повређеног у оквиру прве помоћи.  

  

Тема 5  Мере основне животне потпоре (подршке)  90 
мин  

  Поступак прве помоћи код особе без свести.  
Поступак прве помоћи код загушења страним телом у дисајним путевима. 
Основни поступак кардиопулмоналне реанимације.  
Употреба аутоматског спољашњег дефибрилатора.  

  

Тема 6  Прва помоћ код крварења и рана  45 
мин  

  Поступак заустављања крварења постављањем компресивног завоја.  
Поступак прве помоћи код крварења из уха, носа и уста. 
Врсте рана. 
Збрињавање ране са страним телом. 
Посебне врсте повреда: рана главе, повреда ока.  

  

Тема 7  Прва помоћ код опекотина  45 
мин  

  Врсте опекотина према степену и начину настанка.  
Процена величине опекотина. 
Поступак прве помоћи код опекотина.  

  

Тема 8  Прва помоћ код повреда коштано зглобног система  45 
мин  

  Принципи прве помоћи код затворених повреда мишића и меких ткива. 
Принципи прве помоћи код повреда костију и зглобова.  
Прва помоћ код повреда екстремитета.  
Прва помоћ код повреда кичменог стуба.  

  

Тема 9  Померање и транспорт повређеног  45 
мин  

  Мере за хитну евакуацију повређене особе. 
Помоћ повређеном при ходу.  
Преношење повређеног у седећем положају. 
Пребацивање повређене особе на носила.  
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  Завршни тест  
Евалуација оспособљавања  

45 
мин  

СПЕЦИЈАЛНИ ДЕО (3 часа)  
МОДУЛ 1: МЕХАНИЧКЕ ОПАСНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ  

Тема 
1  

Крварења и ране  45 
мин  

  Поступак прве помоћи код ампутације. 
Прва помоћ код отворене ране грудног коша. 
Пра помоћ код отворене ране трбуха. 
Поступак прве помоћи код краш повреде.  

  

Тема 
2  

Прва помоћ код повреда коштано зглобног система  90 
мин  

  Поступак прве помоћи код:  
- повреде горњих екстремитета,  
- повреде доњих екстремитета, 
- повреде коштаних структура грудног коша, 
- повреда карлице, 
- повреде кичменог стуба.  

  

 
 

 
 
 

 

Место извршења услуге: 

Обука ће се изводити у групама, у просторијама наручиоца, а према договору са 

понуђачем. 

 

Рок и начин вршења услуге: 

Термини обуке ће бити накнадно договорени. 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ износи: _________________ рсд без ПДВ 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ износи: _________________ рсд са ПДВ 

 
Рок плаћања: 30 дана од дана пријема уредно испостављене фактуре за плаћање коју 
Понуђач доставља Наручиоцу након испоруке добара. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде:: Најнижа понуђена цена. 
 
 
 
 
 
 
 

Р.бр. Врста обуке Број запослених 

1. Напредно оспособљавање за запослене на 
радном месту са повећаним ризиком 

20 
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Понуда треба да садржи Ваше основне податке: 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име Понуђача     

Адреса седишта Понуђача   

Матични број  
  

ПИБ   

Број рачуна и назив банке 
 
 

 

 

 

 

Молимо Вас да оверене, потписане и скениране понуде (овај позив), пошаљете 
најкасније до 13.12.2021.год. до 10 сати на мејл sanja.bajic@vojvodinasume.rs, или 
поштом на адресу Наручиоца:  
ЈП „Војводинашуме“  
ШГ „Нови Сад“ Нови Сад, 
Булевар ослобођења 127, спрат 12. 
 
 
 
Понуде које не буду пристигле до захтеваног рока неће бити разматране.  
 
 
 
 
 
Позив за подношење понуда израдила: 
 
Сам.реф.за ком.послове и послове набавки 
       Сања Бајић, дипл.инж.шум. 
       
           ____________________ 
 
           
  

 

 Понуђач: 

 

 МП                

                                                                                                    _______________________ 

mailto:sanja.bajic@vojvodinasume.rs

