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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-4191/2-1 

Датум: 04.06.2018. 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-

4191/1 од 21.05.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ЈНМВ 14/2018 - АНГАЖОВАЊЕ СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Дана 01.06.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано 

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

услуга – „Ангажовање службе обезбеђења“, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 

14/2018, деловодни број 014.2-4561 од 01.06.2018. године. 

 

Питање: 

 

Mолимо вас да извршите измене конкурсне документације за јавну набавку мале 

вредности-„Ангажовање службе обезбеђења“ - JHMB 14/2018, а у складу са чланом 63 

Закона о јавним набавкама. 

1) У конкурсној документацији на страни 6poj 4. и 6poj 5. сe jacнo наводи опис посла 

ангажованих службеника обезбеђења и помоћног особља: 

 

а)  ОПИС УСЛУГА – ПОРТИР НА УЛАЗНИМ КАПИЈАМА  (лиценцирани радници) 

-  контролише улазак посетилаца  

-  контролише улазак доставних и комуналних возила  

-  одржава ред и мир на улазним капијама купалишта 

- контролише недозвољено увођење кућних љубимаца, коришћење ролера, бициклова и врши 

контролу уношења недозвољених ствари (алкохола, продајних ствари без одобрења, наркотика и 

др.) 

-  води рачуна о имовини купалишта 

-  спроводи неопходне мере у складу са овлашћењима из Закона о приватном обезбеђењу (право 

на легитимисање, забрану уласка у простор, удаљавање из простора, задржавање лица у случају 

вршења кривичног дела и сл.)  

- асистирају спасиоцима приликом њихових интервенција и помажу посетиоцима приликом 

инцидената на води ван радног времена спасиоца 

- у случају потребе пружају прву помоћ посетиоцима до доласка Хитне помоћи 

 

НАПОМЕНА:  

- Сви извршиоци услуга - портири (12 лица) морају имати „Лиценцу за вршење послова 

физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, 

јавним скуповима и другим местима окупљања грађана“, која се издаје физичком лицу (у складу 

са Законом о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“, бр. 104∕ 2013 и 42∕ 2015)).  
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б) ОПИС УСЛУГА – ПОМОЋНО ОСОБЉЕ У РЕДАРСКОЈ СЛУЖБИ НА КУПАЛИШТУ    

- осматрање неовлашћеног уласка на купалиште   

- спровођење доставних  и комуналних возила  на купалишту 

- врше обилазак купалишта и осматрају одржавање реда и мира на купалишту, а у случају 

потребе за интервенцијом обавештавају портирску службу 

- врше обилазак угоститељских објеката, спортских терена, тоалета и благајни 

- контролишу правилност рада угоститељских објеката  

- води рачуна о имовини купалишта 

- превентивно упозоравају лица која својим понашањем могу да угрозе своју безбедност, 

безбедност других или да изазову оштећење и уништење имовине  

- превентивно упозоравају посетиоце о правилима понашања на купалишту, а по потреби зову 

портира и/или интервентну полицију 

- празне и затварају купалиште на крају радног времена  

 

Cлужбеник обезбеђења, peдap, пopтир...., помоћно особље у редарској служби, међу 

nopтирима и службеницима обезбеђења, како год да се назив радног места назове, а 

обухваћено је Законом о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“, бр. 104∕ 2013 и 42∕ 2015), 

подлеже једнаким условима за стицање лиценце за рад. Описи послова, како је наведено у 

конкурсној документацији, су исти за портира на улазним капијама и помоћно особље у 

редарској служби, само делује на први поглед да се разликују исказано у играма речи на 

другачији начин, али је суштина остала иста. 

Да ли је наручилац случајно направио привид и изоставио да и за помоћно особље редара 

захтева неопходне лиценце за рад које издаје МУП-а Р.Србије? Kaда већ peдapи, пopтиpи, 

или службеници обезбеђења ступе на рад, чему служи њихово помоћно особље? Нестручно 

лице и не може да пружи адекватну асистенцију лиценцираним пopтиpима, peдapима, 

службеницима обезбеђења исл. 

Молимо Вас да сагласно свему напред наведеном извршите измене конкурсне 

документације како би понуђачи на основу ње могли да припреме прихватљиву понуду или 

ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој комисији за заштиту права.  

 

2) У конкурсној документацији на страни 6poj 10 тачка 2 пословни капацитет, Наручилац 

захтева: 

2.1. да је понуђач у претходној 2017. години реализовао уговор за услуге физичког обезбеђења у 

вредности од најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

2.2. Да је пословање понуђача усклађено са захтевима стандарда, односно да поседује следеће 

стандарде: 

* ИСО 27001 (систем менаџмента безбедности информација) 

* ИСО 9001 (систем менаџмента квалитетом) 

* ИСО 14001  (систем менаџмента заштитом животне средине) 

* ИСО 18001 (систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду) 

 

У досадашњој пракси, а по решењима Републичке комисије за заштиту понуђача, 

Наручилац је дужан да приликом навођења захтеваних стандарда, наведе и области 

сертификације. Молимо наручиоца да поступи у складу са препоруком, посебно када су у 

питању следећи стандарди: 

* ИСО 9001 (систем менаџмента квалитетом) 

* ИСО 14001  (систем менаџмента заштитом животне средине) 

* ИСО 18001 (систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду) 

  

3) На страни 6poj 10. конкурсне документације, 4.кадровски капацитет, Наручилац 

захтева: 
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4.1. да понуђач пре дана јавног отварања понуда има у радном односу или ван радног односа 

минимум 27 ангажованих лица од којих: 

- минимум 8 ангажованих лица са средњом стручном спремом, са положеним стручним 

испитом заштите од пожара издатим од стране МУП-а Републике Србије и  

-   минимум 12 ангажованих лица на пословима физичко-техничког обезбеђења, која поседују: 

а)  „Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на 

спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана“ (у складу са 

Законом о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“, бр. 104∕ 2013 и 42∕ 2015) 

б)  уверење о завршеној пливачкој обуци 

в)  уверење о завршеној обуци о безбедности на воденим површинама 

г)  уверење о завршеној обуци из прве помоћи         

д) лекарско уверење о годишњој провери психофизичке способности за обављање послова 

физичко-техничког обезбеђења, не старије од годину дана пре дана јавног отварања понуда. 

 

На странама 4,5 и 6 Наручилац је детаљно описао врсту услуге за коју се расписује јавна 

набавка, oдносно послове портира и помоћно особље у редарској служби, па није јасно: 

а) Због чега се за службенике обезбеђења захтева уверење о завршеној пливачкој обуци и 

уверење о завршеној обуци о безбедности на воденим површинама када то није у опису 

њиховог посла и није у сагласности са дефинисаним местом рада и када већ постоје 

спасиоци на/у води? 

б) Како ће портири чије је место рада дефинисано конкурсном документацијом-копија/е 

напустити своје радно место и помоћи спасиоцима у/на води, ко у том случају остаје да 

врши послове дефинисане конкурсном документацијом на јасно одређеним позицијама 

рада и ко у том случају сноси одговорност? 

 

Даље, Наручилац захтева минимум 8 ангажованих лица са средњом стручном спремом, са 

положеним стручним испитом заштите од пожара издатим од стране МУП-а Републике 

Србије. Предмет Јавне набавке је јасан–„Ангажовање службе обезбеђења“ - ЈНМВ 14/2018. 

Предмет Јавне набавке нису услуге из области противпожарне заштите. Зашто се од 

службеника обезбеђења захтева да положе стручни испит заштите од пожара издатим од 

стране МУП-а Републике Србије када је Закон о приватном обезбеђењу јасно дефинисао 

услове за стицање Лиценце МУП-а за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 

имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима 

окупљања грађана и с обзиром на чињеницу да на територији Новог Сада делује 

ватрогасна служба.  

Службеници обезбеђења, који поседују лиценцу Министарства унутрашњих послова за 

вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на 

спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, сматра се 

да су пре стицања лиценце похађали обуку у складу са ПРАВИЛНИКОМ О 

ПРОГРАМИМА И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 

ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА („Сл. Гласник РС“, бр. 117∕ 2014), положила испит пред 

стручном комисијом Министарства унутрашњих послова Републике Србије (испитивач за 

наставну целину противпожарна заштита) и тек онда стекли усове за добијање тражене 

лиценце. 

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМИМА И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА („Сл. Гласник РС“, бр. 117∕ 2014) садржи: 

 

ТЕМА 7 ПОЖАР 

7.1 Систем заштите од пожара  

Дефиниција и ефекти пожара; Категорије угрожености од пожара; Организовање заштите 

од пожара према угрожености од пожара; Правила заштите од пожара; Противпожарна 

стража; Основна обука запослених; Посебна обука из области заштите од пожара  
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7.2 Феномен пожара  

Извори топлоте; Други уобичајени узроци ватре; Троугао пожара; Ширење ватре; 

Класификација ватре; Принцип гашења пожара  

7.3 Апарати за гашење пожара  

Главни делови апарата; Врсте апарата према категорији ватре и смесе за гашење; Шифре 

боја етикета по врстама апарата; Употреба апарата  

7.4 Процедуре за заштиту од пожара  

Превентивне мере; Редослед поступака службеника обезбеђења у ситуацијама пожара; 

Садржај почетне информације јавним службама у случају настанка пожара  

ПРОВЕРА 7.1 

 
Из свега горе наведеног, сматра се да ангажовани службеници обезбеђења поседују довољно 

знања да укажу ПОЧЕТНУ ПОМОЋ и већ положен стручни испит. 

Исто се односи на захтев Наручиоца да службеници обезбеђења поседују уверење о 

завршеној обуци из прве помоћи. 

Службеници обезбеђења, који поседују лиценцу Министарства унутрашњих послова за 

вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на 

спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, сматра се 

да су пре стицања лиценце похађали обуку у складу са ПРАВИЛНИКОМ О 

ПРОГРАМИМА И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 

ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА („Сл. Гласник РС“, бр. 117∕ 2014), положила испит пред 

стручном комисијом Министарства унутрашњих послова Републике Србије (испитивач за 

наставну целину прва помоћ) и тек онда стекли усове за добијање тражене лиценце. 

Сматра се да службеници обезбеђења, који поседују тражене лиценце МУП-а, већ положили 

стручни испит из наведене области. 
Молимо Вас да сагласно свему напред наведеном извршите измене конкурсне 

документације како би понуђачи на основу ње могли да припреме прихватљиву понуду или 

ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој комисији за заштиту права. 

 

4) На странама 5 и 6. конкурсне документације Наручилац је дефинсао: 

Смене ПОРТИРА на предметној локацији (КАПИЈА 1, 2, 3 и 4) у летњој сезони рада купалишта 

„Штранд“ : 

(I смена): од  08,00-20,00 h  (1 извршилац) 

(II смена): од 20,00-08,00 h  (1 извршилац) 

Број извршилаца (портира) у 1 смени/1 капији: 1 (један). 

- Капија 1 и Капија 2 су покривене извршиoцима 24 часа (2 смене). 

Капија 1: 2 извршиoца/дан;  Капија 2: 2 извршиoца/дан. 

Укупан број извршилаца услуга за Капију 1:  4 извршиoца. 

Укупан број извршилаца услуга за Капију 2:  4 извршиoца. 

- Капија 3 и Капија 4 – само 1 смена (дневна смена) у трајању од 08,00-20,00 h.  

Капија 3: 1 извршилац/дан;  Капија 4: 1 извршилац/дан. 

Укупан број извршилаца услуга за Капију 3:  2 извршиoца. 

Укупан број извршилаца услуга за Капију 4:  2 извршиoца. 

Укупан број извршилаца услуга (ПОРТИРА): 12 извршилаца. 

Смене ПОМОЋНОГ ОСОБЉА У РЕДАРСКОЈ СЛУЖБИ на предметној локацији у летњој сезони 

рада купалишта „Штранд“:  

I смена: од 08-16 h    (максимално 3 извршилаца/смени) 

II смена: од 16-01 h (од 16-02 h – петком и суботом)  (максимално 6 извршилаца/смени) 

Укупан број извршиoца услуга (ПОМОЋНОГ ОСОБЉА У РЕДАРСКОЈ СЛУЖБИ): 15 

извршилаца. 
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Када се узме у обзир да је наручилац у конкурсној документацији навео више пута да је 

поручени број радних сати ангашованих извршилаца оквиран, опет се појављује несклад 

када се рачунају сати и број извршилаца.  

Придржавајући се стриктно дате сатнице за портире и помоћно особље у редарској служби, 

произилази да је за један месец ангажовања потребно 4633 радна сата, односно 13899 

радних сати за три месеца, што није довољо за целу летњу сезону (летња сезона дефинисана 

купалишним календаром) и период ван сезоне. Наручилац је дао оквиран број радних сати 

за цео период ангажовања, који износи укупно 11400 радна сата. 

Молимо Вас да сагласно свему напред наведеном извршите допуну конкурсне 

документације како би понуђачи на основу ње могли да припреме прихватљиву понуду или 

ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој комисији за заштиту права. 

 

Одговор: 

 

1) Наручилац остаје при условима наведеним у поглављу 2) ове конкурсне документације, 

обзиром да су jacнo наведени описи послова предметне набавке, из којих се види њихова 

различитост.  

 

2) Обзиром да је предмет јавне набавке услуга, „Ангажовање службе обезбеђења“, области 

деловања наведених стандарда, односно области сертификације су у директној вези са 

предметном јавном набавком.  

 

3) Наручилац остаје при опису услуге за коју је расписана јавна набавка и захтевима за 

кадровски капацитет, што је условљено специфичношћу локације извршења предметне 

набавке, техничким карактеристикама и неопходном непрекидном комуникацијом са 

спасилачком службом и службом прве помоћи.  

На основу Решења МУП-а заведеног под бројем 01-6487/16-2 од 08.08.2016. године, дата је 

сагласност ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 на План заштите од пожара, а на 

основу Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС, бр. 111/09 и 20/2015 члан 55 став 1). У 

Плану је наведено да на купалишту „Штранд“ Наручилац мора имати 8 извршиоца са 

посебном обуком и стручним испитом из области заштите од пожара, за спровођење 

превентивних мера заштите од пожара за време рада плаже „Штранд“, по Решењу комисије 

коју именује Градска управа за комуналне послове. 

 

4) Наручилац остаје при дефинисаним сменама и радним сатима извршилаца услуге, у 

конкурсној документацији ЈНМВ 14/2018. У члану 2. модела уговора је јасно наведено да су 

услуге које су предмет ове јавне набавке оквирне потребе Наручиоца у погледу врсте и 

количине, за годину дана, док је у члану 4. назначено  да су уговорне стране сагласне да 

укупна цена за предметну услугу на дан закључења Уговора износи 4.000.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

 

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/

