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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-2216/2-7 

Датум: 30.04.2018. 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 27.04.2018. године Наручилац је путем електронске поште примио допис 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 014.2-3439 у којем 

наводи: 

 

Поштовани, 

предмет мојих питања је:јавна набавка малих вредности број:ЈНМВ број: 16/2018, чији је 

предмет јавне набавке:УСЛУГА  АНГАЖОВАЊА СПАСИОЦА И ЛЕКАРА НА КУПАЛИШТУ 

ШТРАНД 

 

Наиме, детаљним разматрањем измењене конкурсне документације и обиласком купалишта 

наметнуле су се одређене недоумице везане у главном за одељак 2) ВРСТЕ,ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈА) КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА, КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.: 

 

По закону о јавним набавкама, за правна лица-државна предузећа и службе која превасходно 

не обављају спортско-рекреативну делатнсост, а управљају спортским објектом-купалиштем, 

потребно је било ангажовати стручњака као стручну помоћ при изради конкурсне документације. 

 

Питање је: Да ли је на изради конкурсне документациоје ангажовано или било како 

укључено стручно лице лиценцирано за обављање саветодавне функције на јавним набавкама 

овог типа, ако јесте, које су његове квалификације?  

 

-Број спасилачких позиција (кула) је осам, што јесте одговарајући број кула за дужину плаже 

од 700-750 метара по међународним стандардима, међутим број спасилаца од минимум тридесет 

никако није довољан да би се покрио број спасилаца потребан и прописан за овакав тип 

спасилачке позиције,где су за сваку спасилачку кулу потребна два спасиоца, тако да потребан 

минимум спасилаца за један дан (ако раде у две смене) мора бити већи од 32 спасиоцан 

(одређени број спасилаца има слободан дан). 

 

Питање је: Ко је и по ком основу (акту,правилнику, мишљење трећег лица…) одредио 

минимални број спасилаца?  



2 

 

-У делу 4.4.1. као доказ кадровских капацитета наведена је потреба да два спасиоца и два 

шефа спасилаца прикажу као доказ дозволу за управљање чамцем „б“ категорије, стандарди за 

плажу величине Штранда су барем три спасилачка чамца која су у функцији истовремено, што 

намеће аутоматски и број потребних обучених возача чламаца на минимум шест. 

 

Питање је: На основу ког документа је установљен број потребних возача чамаца?                                   

-Нигде у целој конкурсној документацији не постоји просечни број посетилаца-купача што 

би евентуално могло да укаже на потребни број спасилачких позиција. 

 

Питање је:  Која је просечна посећеност купача у току купалишне сезоне? 

 

-Кроз купалиште пролазе два објекта саобраћајног типа и то:-друмски (Мост Слободе) и -

водени (пловни пут) у Акту о процени ризика безбедности купача морало је бити детаљно 

објашњен поступак,процедура спашавања купача у случајевима изазвани услед ове чињенице са 

којом заинтересована лица за јавну набавку морају бити упозната.Такође, по Закону о спорту и 

Правилнику о условима за обављање спортских активностииз 2013. године члан 16, став 

7:“Установа и привредно друштво које управљају купалиштем треба да:….7)поседују акт о 

процени ризика на купалишту, донет у складу са методологијом прихваћеном од стране светске и 

европске федерације за спасавање.По закону о Јавним набавкама и ставу транспарентности сви 

докумнти који су везани за преметну набавку морају бити доступни јавности, нарочито 

заинтересованим лицима понуђачима. Јавна набавка мора бити усаглашена са Актом о процени 

ризика. 

 

Питања су: Ко је и када урадио Акт о процени ризика безбедности купача и да ли тај 

документ може у евентуалној исправци документације бити уврштен у техничку документацију и 

планове? Да ли се Акт о процени ризика може добити на увид? 

 

-На делу плаже где се Дунав улива у рукавац приметио сам пловни пут куда пролазе пловна 

средства до пристаништа.Тај део купалишта би требао бити забрањен за посетиоце по Закону о 

саобраћају, али он није на прописан начин ограђен, нити обележен. 

 

Питања су: Да ли је на том делу дозвољено купање посетилаца? Ако јесте, да ли би 

евентуални понуђач био у обавези да преузме на севбе одговорност, или огради плажу о свом 

трошку? 

 

-У конкурсној документацији није достављена мапа купалишта на којој би се видели 

евентуални прилази за инвалиде,прилази за прву помоћ...  

 

Препорука за измену конкурсне документације:Уврстити и мапу купалишта са обележеним 

прилазом за службу хитне помоћи(обавезан приступ плажи за Хитну помоћ је по  Правилнику о 

условима за обављање спортских активностииз 2013. године члан 16, ставови 15 и 16). 

                           

-Потребно је дефинисати неопходну спасилачку опрему у документацији, пошто опрема 

набројана није довољна за спашавање великог броја људи(свега осам спасилачких бова на плажу 

величине Штранд??) 

 

Питање: Ко по Акту о процени ризика обезбеђује спасилачке чамце?    

 

-У делу конкурсне документације 6.2.1 Образац структуре понуђене цене примећена је 

изузетна нелогичност, наиме, у делу за количину радних часова за спасиоца на води понуђен је 

број часова 8800, а радно време купалишта је свакодневно 12 часова, пет месеци,сваки дан, што 

нам даје број радних сати: 5 месеци x 30 дана x 12 часова x 8 спасилачких позиција(кула)=14400 

радних часова+спасилац на чамцу, што је скоро дупло од предвиђених сати. 
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Питање је: Да ли су све куле покривене са спасиоцима стално,а ако нису, по којој динамици 

се врши селекција која спасилачка кула је када попуњена, а када (и која) је празна? 

 

Одговор: 

 

- Наручилац није ангажовао лице на изради конкурсне документације.  

 

- Минимални број спасилаца одређен је у складу са чланом 23. Одлуке о обављању комуналне 

делатности одржавање јавних зелених површина (Сл. лист Града Новог Сада бр. 69/2013, 

13/2014, 28/2014, 63/2014, 74/2016 и 16/2018). 

 

- На основу Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина 

(Сл. лист Града Новог Сада бр. 69/2013, 13/2014, 28/2014, 63/2014, 74/2016 и 16/2018). 

 

- Наручилац нема податке о „просечној посећености купача у току купалишне сезоне“.  

 

- У току је израда Акта о процени ризика.  

 

- На делу плаже где се Дунав одваја у рукавац није дозвољено купање. Тај део плаже је ограђен 

жицом и обележен писаним упозорењем. У близини ограде поменуте локације налази се 

спасилачка кула број 8 одакле спасиоци упозоравају посетиоце, а постављене бове 

ограничавају простор за купање.  

 

- Потенцијални понуђач може извршити увид у мапу купалишта у просторијама Наручиоца.  

 

- Акт о процени ризика је у изради, а у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности 

одржавање јавних зелених површина (Сл. лист Града Новог Сада бр. 69/2013, 13/2014, 

28/2014, 63/2014, 74/2016 и 16/2018) Наручилац је дужан да обезбеди чамце за спасавање. 

 

- У конкурсној документацији у тачки 2.1)  Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис услуга Наручилац је навео да је изабрани понуђач дужан да у 

складу са правилима струке и утврђеним потребама посла, а по претходно добијеној 

сагласности овлашћеног лица Наручиоца, обезбеди оптималан број извршиоца. Динамику и 

попуњеност кула спасиоцима одређује шеф ангажоване спасилачке службе, на основу 

временских прилика и личне процене броја купача у том моменту. 

 

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/

