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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-2216/2-1 

Датум: 10.04.2018. године 

 

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 

и 68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.2-

2216/1 од 19.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ЈНМВ 16/2018 УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПАСИОЦА И ЛЕКАРА НА КУПАЛИШТУ 

ШТРАНД 

 

Дана 05.04.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано 

лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

услуга – Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд, у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈНМВ 16/2018, деловодни број 014.2-2740. 

 

Питање: 

У складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени Гласник РС ", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 , у даљем тексту: ЗЈН), као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке 

УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПАСИОЛАЦА И ЛЕКАРА НА ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ 

ШТРАНД ЈНМВ 16/2018, указујемо Вам на следеће неправилности, а ради исправке у истом:  

 

На страни 3/59 конкурсне документације  

1.1. Предмет јавне набавке (услуга, услуге или радови)  

Предмет јавне набавке су услуга- УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПАСИОЛАЦА И ЛЕКАРА НА 

ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ ШТРАНД, назив и ознака из општег речника набавке; 7962000 

услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време а у складу са Техничком 

спецификацијом која је саставни део ове конкурсне документације детаљно дата у делу 2) 

конкурсне документације ЈМНВ 16/2018 

  

1.2. опис сваке партије ако је предмет јавне набљавке обликована по партијама:  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама  

 

На страни 7/59  

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.ЗЈН  

Тачка 2) Пословни капацитет – Понуђач мора да поседује стандарде ISO 9001, ISO 14001, 

ISO27001 и OHSAS 18001  

 

Сугеришемо наручиоцу да у Општем речнику набавки постоји шифра 75252000-7 Услуге 

спашавања, 85121100-4 услуге лекара опште праксе, тако да је шифра која је наведена у 1.1. 

Предмет јавне набавке 7962000 услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време, 
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неправилно изабран и да га је потребно променити у шифру која јесте предмет ове јавне набавке 

односно услугу спасавања коју одређује шифра речника набавке 75252000-7 и 85121100-4 услуге 

лекара опште праксе. 

 

Наведена сугестија је изузетно важна за правилан поступак јавне набавке јер Наручилац у 4.1.2. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.ЗЈН Тачка 

2) Пословни капацитет, захтева стандарде као пословни капацитет и то ISO 9001, ISO 14001, 

ISO27001 и OHSAS 18001 а у 4.4.1. страна 10/59 се тражи као доказ испуњености услова 

фотокопија сетификата за наведене стандарде а за услуге које су предмет ове јавне набавке. 

Предмет ове јавне набавке је у 1.1. УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПАСИОЛАЦА И ЛЕКАРА НА 

ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ ШТРАНД а у конкурсној документацији се наводи шифра 7962000 

услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време.  

 

Постављамо питаље за коју област су тражени поменути ISO и OHSAS сертификати, да ли за 

предмет јавне набавке односно УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПАСИОЛАЦА И ЛЕКАРА или за 

услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време? 

 

Уколико се не измени овако изабран предмет јавне набавке, односно шифра из речника набавке, 

је у супротности са ЗЈН чланом 10. и чланом 12. јер предмет ове јавне набавке није правилно 

одређен у односу на потребну услугу која је описана у називу јавне набавке и у 2.1. тако да 

дискриминише све понуђаче који се баве спасавањем на води а то су на нашем простору 

углавном спортски клубови и удружења која се баве спасилаштвом на води, јер тешко је 

очекивати да нека организација која се бави спасилаштвом на води има ISO и OHSAS 

сертификате у области услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време. Понуђач 

је дужан да по члану 10. ЗЈН обезбеди што је могуће већу конкуренцију тако да сугеришемо да је 

неопходно променити предмет јавне набавке односно шифру из речника јавне набавке у 

75252000-7 услуге спашавања. 

 

Према Правилнику о условима за обављање спортских делатности (Сл. Гласник РС бр. 63/2013) 

Члан 16. така 2. Установа и привредно друштво које управља купалиштем треба да: 2) Образује 

или ангажује адекватне службе обезбеђења (редарска служба), спасавање и прва помоћи (служба 

спасавања). Наведени члан поменутог правилника нам говори да сте се ви одлучили да 

образујете спасиличку службу а да од понуђача захтевате да вам обезбеде спасиоце и лекаре. 

 

Постављамо питање, зашто се у конкурсној документацији помиње радник прве помоћи а 

предмет јавне набавке је потражња за два лекара (доктора медицине) и шта треба да буде 

наведено као радно место у уговору између понуђача и лекара који треба да буде у радном 

односу или ван радног односа са понуђачем. Лекар опште праксе или радник прве помоћи? 

Додатну нејасноћу уноси и поглед на модел уговора који је дат у конкурсној докуметацији где 

осим у Члану 4. где се помињу спасилац и шеф спасилаца као радници понуђача, лекар (нити 

радник прве помоћи) се не помиње ни у једном члану модела уговора између наручиоца и 

понуђача. Понуђачу је неопходно да зна назив радног места које је наведено у уговору између 

радника и понуђача, како би могао да му обезбеди потребна акта о заштити на раду и 

одговарјући лекарски преглед. Оно што желимо да вам укажемо је да из ваше конкурсне 

документације понуђач може закључити да ви тражите високу стручну спрему докора медицине 

који ће радити на радном месту радник прве помоћи које може да буде покривено и средњом 

стручном спремом, али је неопходно да нам као понуђачу конкретно одговорите како се зове 

радно место за лекаре тражене у конкурсној документацији? Ако је назив радног места које је 

намењено лекарима у овој јавној набавци радник прве помоћи, зашто се тражи за тог радника 

висока стручна спрема односно доктор медицине када посао радника прве помоћи може да 

обавља и средња стручна спрема обучена за пружање прве помоћи? 
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Сугеришемо наручиоцу још једну измену, а то је обликовање предметне јавне набавке по 

партијама, где би Парија 1. биле услуге ангажовања спасилаца на купалишту – услуге 

спашавања, а Партија 2. Услуге ангажовања лекара на купалишту- услуге лекара опште праксе. 

Овај предлог је по нашем мишљењу основан јер се на тај начин може обезбедити бољи квалитет 

услуге имају ћи у виду врсте и техничке карактеристике тражене у овој јавној набавци. 

 

 

На страни 10/59   4.4.1 Додатни услови за учешћеу јавној набавци, кадровски капацитет 1.1. 

Дозвола за рад као доказ се тражи: Дозвола за рад – оверена спасилачка легитимација издата од 

Црвеног краста Србије (копија)  

Сугеришемо наручиоцу да дозвола за рад и оверена спасилачка легитимација Црвеног крста 

Србије нису исти документ. На основу члана 28. став 4.,5., 6. и 7. Закона о спорту ("Сл. гласник 

РС", бр. 10/2016"), дефинисани су услови издавања дозволе за рад спортских стручњака као и 

време трајања дозволе за рад спортских стручњака, ближе одређено важећим подзконским актом: 

Правилником о номенклатури спортских занимања и звања ("Службени гласник РС", бр. 7/2013) 

Правилником о дозволи за рад спортских стручњака, ("Службени гласник РС", бр. 7/2013), којим 

се ближе утврђују услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозвола за рад 

спортским стручњацима. Члан 2. овог Правилника прописује да стручни рад у спорту, у 

спортским организацијама које су чланови националног гранског спортског савеза, могу 

обављати само спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту (у 

даљем тексту: Закон) и поседују дозволу за рад предвиђену правилима надлежног националног 

гранског спортског савеза и правилима међународног спортског савеза. Дакле: дозвола за рад 

спортског стручљака је дефинисана подзаконским актима у Закону о спорту а „оверена 

легитимација Црвеног крста Србије“ је интерни акт Црвеног крста Србије која није обавезујућа 

за организације које се баве овом спортском граном. Стога је неопходно из конкурсне 

документације избацити као доказ „оверена спасилачка легитимација издата од Црвеног краста 

Србије(копија)“ јер тражење таквог документа који је издат од једне организације у супротности 

је са чланом 72. став један ЗЈН који гласи „Наручилац не може да користи нити да се позива на 

техничке спецификације или сдандарде која означавају добра, услуге или радове одређене 

производње, извора или градње“. Наручилац може да се одлучи да у поменутом делу конкурсне 

документације остави као захтев доказ дозволу за рад спортског стручњака издата од надлежног 

органа, али у том случају може довести у незавидан положај понуђаче и онемогућити их да 

набаве поменути докумен јер он тренутно не постоји, односно организација која је овлашћена да 

издаје дозволе за рад спортским стручнјацима спасиоцима на води, није донела акта којом се 

одређује начин добијања дозволе за рад. Црвени крст Србије је добио овлашћење од Спортског 

савеза Србије да обавња дужности националног гранског спортског савеза и самим тим 

могућност да издаје дозволе за рад спортским стручњацима у овој спортској грани али до дана 

када је расписана ова јавна набавка 03.04.2018. није донео потребна акта о дефинисању овог 

документа, тако да дозволу за рад која је тражена у конкурсној документацији ове јавне набавке, 

није могуће доставити. 

 

Указујемо наручиоцу да је уочена и нелогичност у понуђеном моделу уговора и захтева у 2) 

ВРАСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. Страна 4/59 где наручилац у уговору Члан 18. наводи 

датум окончања уговра 31.12.2018. ,а у спецификацији за ангажовање радника је наведено да су 

услуге понуђача потребне од 1.маја до 30. септембра 2018. 
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Одговор: 

 

Наручилац је приликом израде конкурсне документације за ЈНМВ 16/2018 на страни 3/59 

направио техничку грешку у куцању. Изменом конкурсне документације наручилац ће 

исправити начињену грешку. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и на страни 7/59 у делу 4.1.2., на 

страни 8/59 у делу 4.2.2. и на страни 9/59 у делу 4.3.2. (ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.ЗЈН) обрисати тачку 2) Пословни капацитет: 

„Понуђач мора да поседује стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO27001 и OHSAS 18001“  

Такође, на страни 10/59 у делу 4.4.1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и 

обрисати доказе за Пословни капацитет: 

„За поседовање стандарда  ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ОHSAS 18001 за услуге које су 

предмет ове јавне набавке понуђач доставља копију сертификата. Достављени сертификат 

мора да буде важећи у моменту отварања понуда.“ 

  

Наручилац остаје при шифри 79620000 из општег речника набавке, обзиром да је иста наведена у 

Одлуци о покретању поступка јавне набавке број 014.2-2216 од 19.03.2018. године за јавну 

набавку услуга „Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд“ ЈНМВ 16/2018.  

 

Наручилац остаје при називу „радник прве помоћи“ у вези описа послова за предметну набавку 

(назив радног места за лекаре тражене у конкурсној документацији је „радник прве помоћи“). 

Што се тиче услова које наручилац захтева за испуњење кадровског капацитета, наручилац остаје 

при траженим додатним условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76 ЗЈН, а у складу са 

Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина (Сл. лист 

Града Новог Сада бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16), чл. 23. тач. 10. 

По питању додатне нејасноће у вези са Моделом уговора, у члану 1. Модела уговора наведен је 

предмет уговора: „Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд“. Модел уговора 

је саставни део Конкурсне документације предметне набавке. Члан 4. Модела уговора ће бити 

измењен у оквиру Прве измене конкурсне документације. 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 16/2018, предметна 

набавка није обликована по партијама. 

На основу члана 87. став 3. ЗЈН Понуђач може да поднесе само једну понуду, а чланом 87. став 4. 

ЗЈН дефинисано је да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. Сходно члану 9. ЗЈН Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне 

набавке спроводи и додела уговора врши у роковима  и на начин прописан овим законом, са што 

мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке. На основу члана 10. ЗЈН 

наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. 

Такође је овим чланом дефинисано да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно 

не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом 

употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума. Сматрамо да ова наведена начела јавних набавки нисмо повредили 

и да понуђач може поднети понуду самостално, као подизвођач или да учествује у заједничкој 

понуди. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и на страни 10/59 у делу 4.4.1 Додатни 

услови за учешће у јавној набавци, кадровски капацитет, у тач. 1.1. и 2.1 (Дозвола за рад) брише 

се тражени доказ “Дозвола за рад – оверена спасилачка легитимација издата од Црвеног 
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краста Србије (копија)“ и гласи: Копија важећег Уверења (сертификат/легитимација) о 

стручној оспособљености у области спасилаштва на води, издатог у складу са Законом о 

спорту („Сл. Гласник РС“ бр. 10/2016). Уверење мора да садржи личне податке спасиоца на 

води и  рок важења. 

 

Члан 18. Модела уговора се мења и гласи: 

„Овај уговор се закључује на одређено време, тј. до 30. септембра 2018. године, односно до 

реализације уговорене вредности“. 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац ће изменити и допунити конкурсну документације и измену и 

допуну објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Наручилац одговор објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com 

 

 

 

       Комисија за јавне набавке 

 

 

                                                                                            

         

       

                                                                                                   

http://www.zelenilo.com/

