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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
      ’’ Обука радника за пружање прве помоћи '' 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')  

  

Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији услуга: 

 

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. 

 

 

Предметне услуге су потребне, према oсновном оспособљавању запослених за пружање 

прве помоћи према програму: 

Табела I  

 

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 

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  

 

Обука ће се изводити у више група, у просторијама наручиоца: 

 ШУ''Козара'' –Ослобођења 64, Бачки Моноштор 

 ШУ''Апатин'', Кружни насип 13 

 ШУ''Оџаци'', Светозара Марковића 20 

 ШУ''Суботица'', Мајшански пут 21 

 

Број полазника: 

 ШУ''Козара'' Ослобођења 64, Бачки Моноштор - 38 

 ШУ''Апатин'', Кружни насип 13 - 32 

 ШУ''Оџаци'', Светозара Марковића 20 - 11 

 ШУ''Суботица'', Мајшански пут 21 - 16 

 

Термин обуке ће бити накнадно договорен. 

 

Табела II  

 

Р.бр. Врста обуке 
Број 

запослених 

Јединична цена 

(по запосленом), 

без ПДВ-а 

Укупна цена, без 

ПДВ-а 

1. Основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи 

97   



 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ (табела II) износи _____________ динара (без ПДВ-а), односно 

_____________ динара (са ПДВ-ом).  

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 

 

Период вршења услуга: Током трајања уговора, у року од 60 дана од дана закључења 

Уговора. Обука ће се изводити у више група, а према договору са понуђачем.  

 

Рок и начин вршења услуге: Понуђач је дужан да изврши предметне услуге у року од ____ 

дана (најдуже 5 дана) од пријема  позива Наручиоца. 

Након извршених услуга, давалац услуга и овлашћени представник наручиоца обострано 

потписују записник (радни налог) о извршеним услугама, што је основ за оверу фактуре. 

 

Квалитет извршене услуге мора да одговара стандардима, прописима и правилима струке за 

ту врсту услуге и захтевима Наручиоца.  

 

Услови и начин плаћања: Наручилац ће плаћање за извршене услуге извршити уплатом на 

рачун понуђача у року од ______ дана (минимално 10, а максимално 45 дана), од дана 

пријема уредно испостављане фактуре за плаћање.  

  

 Рок важења понуде:  ______ ( најмање 30) дана од дана отварања понуде. 

  

 Критеријум за доделу уговора економски најповољнија понуда: цена.  
 
Резервни критеријум:  
- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће 

одабрана понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога идентичне, 

путем жреба.  
  

  

 Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 

12.01.2022. год. до 14,00 часова на e-mail : jslobodanka@sgsombor.co.rs. Понуда се може 

доставити поштом  или лично на адресу ШГ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор, са 

назнаком – Понуда за набавку ’’Обука радника за пружање прве помоћи '' 2021.год. ( за 

потребе ШГ''Сомбор''). 

 

 

 

                                      

    

Сам.реф.за комерц.послове   

Слободанка Јелачић, дипл.ек.              
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