
 
 

На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање 

депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује, дана 03.12.2020. године 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке услуга у области безбедности и здравља на раду 

 

 

Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михалова бр. 2, спроводи поступак 

прикупљања понуда за пружање услуга у области безбедности и здравља на раду. 

 

Предмет и опис услуге 

 

Чланом 37. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 91/15 и 

113/17- др. закон) прописано је да је послодавац дужан да организује послове за безбедност и 

здравље на раду, као и да те послове може да обавља лице које има положен стручни испит у 

складу са тим законом. Истим чланом је прописано да послодавац у финансијским делатностима и 

делатностима осигурања послове безбедности и здравља на раду може да обавља сам, као и да за 

обављање ових послова послодавац може да одреди једног или више својих запослених или да 

ангажује правно лице, односно предузетника који имају лиценцу. Чланом 54. прописано је да се за 

обављање послова за безбедност и здравље на раду полаже одговарајући стручни испит пред 

комисијом коју образује министар надлежан за рад. Чланом 56. прописано је да министар 

надлежан за рад издаје лиценце са роком важења од пет година. 

 

С тим у вези, Агенција за осигурање депозита као послодавац спроводи поступак прикупљања 

понуда за пружање услуга у области безбедности и здравља на раду. Лице за безбедност и здравље 

на раду обавља послове у складу са чланом 40. Закона о безбедности и здрављу на раду, односно 

пружа следеће услуге: 

1. спроводи поступак процене ризика; 

2. 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; 

3. учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих 

услова рада; 

4. организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 

5. организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад; 

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

ризиком; 

7. свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код послодавца; 

8. 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; 



9. припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 

10. припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; 

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

непосредну опасност по живот или здравље запосленог; 

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

безбедности и здравља на раду; 

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

 

Поред наведених, понуђач ће за потребе Агенције обављати и друге послове из области 

безбедности и здравља на раду утврђене позитивним законским и подзаконским прописима. 

 

Услови 

 

За обављање наведених послова може се пријавити правно лице или предузетник који поседују  

важећу лиценцу за обављање послова за безбедност и здравље на раду издату од министарства 

надлежног за рад.  

 

У случају прихватања понуде, уговор се закључује на период од једне године, а плаћање се врши 

у једнаким месечним износима.   

 

Начин и рок подношења понуда 

 

Како би Агенција могла да сагледа квалификованост и компетентност понуђача, неопходно је да 

понуда садржи следеће информације и податке: 

 

 копију важеће лиценце за обављање послова за безбедност и здравље на раду; 

 копија регистрације из АПР-а; 

 референтну листу корисника услуга са којима је понуђач сарађивао или сарађује; 

 цену месечне услуге изражену у динарима без ПДВ-а; 

 рок важења понуде (најмање 60 дана), 

 друге податке који могу бити од значаја за доношење одлуке. 

 

Понуде се достављају електронским путем на мејл адресе: natalija.komazec@aod.rs и 

milos.lazarevic@aod.rs 

 

Рок за достављање понуда је: петак, 11. децембар 2020. године у 23:59 часова. 

 

Контакт подаци: Наталија Стевановић, тел. 011/2075-127.  
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