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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-2216/2-5 

Датум: 24.04.2018. 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 11.04.2018. године Наручилац је путем електронске поште примио питање на Прву 

измену конкурсне документације 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. 

 

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 СПАСИОЦА И ЛЕКАРА НА ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ ШТРАНД 

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

 

Супротно Члану 56. ЗЈН, наручилац је у овој јавној набавци а не у складу са траженим услугама 

одредио услугу назив и ознака из општег речника набавке; 7962000 услуге обезбеђења особља 

укључујући и рад на одређено време, иако сам назив ове јавне набавке гласи УСЛУГА 

АНГАЖОВАЊА СПАСИОЦА И ЛЕКАРА НА ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ ШТРАНД ЈНМВ 

16/2018, за шта у Општем речнику набавки постоји шифра 75252000 Услуге спашавања, 

85121100 услуге лекара опште праксе.  

 

Нелогичност се јавља и у делу конкурсне документације где наручилац прецизно одређује да су 

услуге понуђача потребене од 1. маја до 30 септембра 2018. односно до реализације уговорене 

вредности а у моделу уговора који је приложен у конкурсној документацији у Члану 18. 

назначено је да уговор важи до 14. новембра 2018. што понуђача доводи у заблуду какве су 

активности и потребне услуге након 30. септембра 2018. а до 14. новембра 2018.?  

 

На страни 10/59 у конкурсној документацији која је објављена 10.04.2018. деловодни број 014.2-

2216/2-2 на порталу јавних набавки а у делу:  

 

4.4.1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛНА 76.ЗЈН  

кадровски капацитет  

1) За спасиоце на води уз изјаву потребно је доставити следећу документацију:  

1.1. Дозвола за рад надлежног органа  
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ДОКАЗ: 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.  

Сугеришемо наручиоцу да самим тим што је тачку 1.1 назвао Дозвола за рад а даље као доказ 

тражи Уверење о стручној оспособљености у области спасилаштва на води, је направио 

нејасноћу у овој конкурсној докуметацији. 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 у Члану 4. став 4 одређују се 

подаци који се налазе на дозоли за рад: Дозвола за рад обавезно садржи: назив националног 

гранског спортског савеза који издаје дозволу за рад; име и презиме спортског стручњака; редни 

број дозволе за рад; датум издавања; рок важности; место за фотографију спортског стручњака; 

послове који могу на основу дозволе да се обављају; печат и потпис лица овлашћеног за 

заступање националног гранског спортског савеза. Други документ који наручилац помиње 

односно Уверење о завршеном стручном оспосољавању у области спорта је у складу са Законом 

о спорту („СЛ. Гласник РС бр. 10/2016) документ који потврђује да је неко завршио стручно 

оспособљавање и да поседује спортско звање према Правилнику о номенклатури спортских 

занимања и звања ("Службени гласник РС", бр. 7/2013) и које је дефинисано Правилником о 

стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту Члан 63. 

("Службени гласник РС", бр. 8/2013) . Наручилац је извршио измену у конкурсној документацију 

на страни 10/59 Додатни услови за учешће у јавној набавци, кадровски капацитет 1.1. Дозвола за 

рад брише се тражени доказ: Дозвола за рад – оверена спасилачка легитимација издата од 

Црвеног краста Србије (копија) и сада 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. На тај начин наручилац суштински ништа није 

применио јер брисање је и извршено на нашу сугестију да се дозволе за рад у овој грани спорта 

не издају, јер орган који има право да их издаје то право и не користи, тако да дозволе за рад није 

могуће доставити као доказ у понуди. Како наручилац не би имао конкурсну документацију у 

супротности са ЗЈН Чланом 10., Чланом 12. и Чланом 76. став 6, потребно је да из конкурсне 

документације брише у сваком смислу термин дозвола за рад у области спорта.  

 

Сугеришемо наручиоцу да измени конкурсну документацију на следећи начин у 4.4.1 ДОДАТНИ 

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

капацитет брише тачку 1.1. Дозвола за рад ДОКАЗ: 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 и да сада гласи 1.1. Уверење о завршеном 

стручном оспособљавању у области спорта у складу са Законом о спорту („СЛ. Гласник РС бр. 

10/2016) ДОКАЗ: копија Уверење о завршеном стручном оспосољавању у области спорта – 

спортско звање; спасилац на води I, II или III степена стучног оспособљавања. ( подаци на 

уверењу морају да буду у складу са Правилником о стручном оспособљавању за обављање 

одређених стручних послова у спорту Члан 63. "Службени гласник РС", бр. 8/2013) 

  

Неопходно је да наручилац са обзиром да се у област 4.4.1. тачки 1.1. позива на Закон о спорту 

(„СЛ. Гласник РС бр. 10/2016) ову тачку и усклади са поменутим Законом.  
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Одговор: 

 

- Наручилац ће кроз Другу измену конкурсне документације извршити измену назива и ознаке 

из општег речника набавке тако што се поред наведене ознаке „79620000 - Услуге обезбеђења 

особља укључујући за рад на одређено време“ додају и следеће ознаке: „75252000 Услуге 

спашавања, 85121100 услуге лекара опште праксе“. 

 

- Наручилац ће кроз Другу измену конкурсне документације извршити измену рока важења 

уговора у члану 18. Модела уговора тако што се брише „до 14. новембра 2018. године“ и гласи 

„до 30. септембра 2018. године“. 

 

- Наручилац ће кроз Другу измену конкурсне документације извршити измену на страни 10/59 

у делу 4.4.1 Додатни услови за учешће у јавној набавци, кадровски капацитет, тачка. 1.1. и 2.1.  

Дозвола за рад надлежног органа тако што се брише „Дозвола за рад надлежног органа“ и 

тражени доказ: „копија важећег уверења (сертификат/легитимација) о стручној оспособљености 

у области спасилаштва на води, издатог у складу са Законом о спорту („Сл. гасник РС“ бр. 

10/2016). Уверење мора да садржи личне податке спасиоца на води и рок важења“ и гласи 

„Уверење о завршеном стручном оспособљавању у области спорта у складу са Законом о спорту 

(„Сл. гасник РС“ бр. 10/2016); ДОКАЗ: копија Уверења о завршеном стручном оспособљавању у 

области спорта – спортски спасилац; спасилац на води I, II или III степена стучног 

оспособљавања (подаци на уверењу морају да буду у складу са Правилником о стручном 

оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту члан 63. "Службени гласник 

РС" бр. 8/2013)“. 

 

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 документацију 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 јавну набавку ЈНМВ 16/2018 

 

 

                                                                                            

         

       

                                                                                                   

http://www.zelenilo.com/

