
1 

 

Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 
 

Деловодни број:  014.2-4948/2-1 

Датум: 18.06.2018. 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-

4948/1 од 13.06.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ЈНМВ 24/2018 - АНГАЖОВАЊЕ СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Дана 14.06.2018. 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 

24/2018, деловодни број 014.2-5061 од 14.06.2018. године     

 

Питање: 

Поштовани, 

Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке на основу 

члана 63. ЗЈН са захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези припреме понуде, 

при чему указујемо на уочене неправилности у конкурсној документацији. 

 

I. Увидом у конкурсну документацију, у део означен као „Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75 и 76 ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова“ на  стр. 10 од 64,  

навели сте да право учешћа имају понуђачи који поред обавезних услова, морају да испуне 

између осталих и одређене додатне услове конкретно да располаже неопходним кадровским 

капацитетом и то: 

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 стр. 4 од 64 под тач. 2.1) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина, опис услуга, локација пружања услуга навели сте да услуга предметне јавне набавке 

обухвата физичко-техничко обезбеђење за потребе Наручиоца и подразумева заштиту 

запослених и других лица, као и имовине и инвентара од могућности оштећења и отуђења, у 

складу са важећим прописима који се односе на обављање предметне делатности. 
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Понуђач мора 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 правном лицу (у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл. 

Гласник РС“, бр.104/ 2013 и 42/ 2015)). 

За пружање услуга понуђач је дужан да радно ангажује извршиоце који испуњавају све услове 

прописане позитивним прописима за обављање делатности пружања услуга које су предмет ове 

јавне набавке, односно који испуњавају све услове у потпуности према нормативима за ову врсту 

посла. 

1. С обзиром да код додатног услова за учешће, тачније кадровског капацитета, захтевате да 

извршиоци морају да имају уверење о завршеној пливачкој обуци и уверење о завршеној обуци о 

безбедности на воденим површинама, молимо да нам конкретно одговорите на следеће: 

- наведите назив акта на основу којег захтевате горе поменута уверења, а да је везан за обављање 

делатности пружања услуга које су предмет ове јавне набавке. 

-  која институција је надлежна за издавање захтеваних „уверења". 
 

Сматрамо да ови услови нису у логичкој вези са предметом јавне набавке и да су постављени 

само са једним циљем, а то је избор одређеног понуђача. 

Као наручиоци дужни сте у складу са одредбама ЗЈН да одредите услове који су у логичкој вези 

са предметом набавке. 
 

Ми конкретно не видимо логичност нити потребу за тражењем ових услова јер како сте сами 

навели у ОПИС УСЛУГА – ПОРТИР НА УЛАЗНИМ КАПИЈАМА (за које сте овај услов 

предвидели), да су то послови везани за КАПИЈЕ на улазу у објекат, а при томе несумњиво се 

може утврдити да удаљеност од капије до обале Дунава износи више од 200 метара стварно не 

знамо како сте замислили да исти асистирају спасиоцима приликом њихових интервенција и 

помажу посетиоцима приликом инцидената на води ван радног времена спасиоца??? 
 

Прво ко ће њих обавестити да треба да помогну спасиоцу? Можда сте замислили да спасилац 

дотрчи до њега да га позове, па онда заједно да врше спасавање? 
 

Можда би ово и функционисало али морали сте онда поставити још један додатни услов, а то је 

да сваки од њих трчи брзином светлости тј. 299.792,458 km/s!!!! 
 

У супротном нека је Бог у помоћи купачима, јер спасиоци и ПОРТИРИ (које тражите) сигурно 

неће моћи да им помогну. 
 

Молимо вас да у законском року објавите тражене додатне информације или појашњења те 

извршите измене конкурсне документације у циљу усклађивања са ЗЈН и прецизирања 

појединих питања на која смо указали. 

 

Одговор: 
 

1) Наручилац остаје при условима из Конкурсне документације у делу „Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова“, обзиром да су у поглављу 2) Конкурсне документације (врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет, количина, опис услуга, локација  пружања услуга 

и др.) jacнo наведени описи послова предметне набавке.  
 

Наручилац остаје при захтевима за кадровски капацитет, што је условљено специфичношћу 

локације извршења предметне набавке, техничким карактеристикама и спрегом предметне 

набавке са спасилачком службом и службом прве помоћи.  
 

- Наручилац поседује за купалиште "Штранд" у Новом Саду Акт о процени ризика као и 

Правилник о безбедности и здрављу на раду. 
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На основу акта о процени ризика, штићени објекат је категоризован у II категорију – високи 

степен заштите - утврђено постојање великог ризика. 

 

Процена ризика је израђена уз уважавање специфичности функционисања и структуре овог 

објекта. Ово је учињено у складу са чланом 3. тачка 7. Закона о приватном обезбеђењу који 

прописује да се план обезбеђења израђује сходно процени ризика на основу које се планирају 

услуге обезбеђења. 

 

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања на купалишту Штранд у Новом Саду 

врши се сходно Закону о приватном обезбеђењу, који је у члану 3. тачка 6. одређује као 

анализу и оцену ризика. 

 

Степен ризика по безбедност лица имовине и пословања превасходно се базира на 

могућности да се ризик испољи, као и обима штетне последице која би том приликом 

наступила. 

 

Анализом историје штетних догађаја у последњих 10 година, на купалишту Штранд 

забележени су догађаји који су за последицу имали нарушавање нивоа безбедности – у 

питању су изоловани инциденти дављења пливача и др..   

 

- На основу Правилника о начину коришћења купалишта "Штранд" у Новом Саду 

(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 18/14, 39/14, 19/15 i 24/15) (у даљем тексту: 

Правилник) утврђено је радно време на купалишту "Штранд" у Новом Саду (у даљем тексту: 

Штранд), ближи услови, начин коришћења и одржавање реда на Штранду, као и друга 

питања од значаја за коришћење Штранда. 

 

Штранд  је отворен током целе године, и то: 

- у току летње сезоне од 1. маја до 30. септембра текуће године, и  

- у току зимске сезоне од 1. октобра текуће године до 30. априла наредне године. 

 

Радно време Штранда у летњој сезони је од 8,00 до 24,00 сата, осим петком и суботом, када 

је радно време Штранда од 8,00 до 1,00 сат наредног дана. 

 

Свакодневна дежурства спасилаца на води и радника прве помоћи на купалишту Штранд у 

Новом Саду су у периоду од 8,00 до 20,00 часова (време када је дозвољено купање, у складу 

са чланом 5. Правилника).  

 

Обзиром да се у току сезоне на Штранду организује велики број манифестација (спортске, 

културне, „Егзит“ камп, журке током фестивала „Егзит“ и др.), због окупљања већег броја 

посетилаца могућност нежељених догађаја на води је велика. 

 

У случају инцидентне ситуације на води или инцидента здравствене природе ван радног 

времена спасиоца и радника прве помоћи, у складу са описима послова наведених у делу 2) 

Конкурсне документације ЈНМВ 24/2018 јасно се види оправданост тражених додатних 

услова у оквиру кадровског капацитета, како би се ризици од евентуалних повреда 

елиминисали или свели на минимум. 

 

У случају инцидентних ситуација извршилац услуга обавештава овлашћено лице Наручиоца 

за координацију услуга обезбеђења, које даље контактира одговарајуће службе и 

институције. 
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2)  
- Уверење о завршеној пливачкој обуци, издато од стране регистрованог пливачког клуба 

или  пливачког савеза. 
 
- Уверење о завршеној обуци о безбедности на воденим површинама, издато од стране 

регистрованог удружења спасилаца на води. 

 

 

 

 

 

Напомена: У предметној Конкурсној документацији, у склопу описа послова Наручилац не 

захтева да портири асистирају спасиоцима приликом њихових интервенција, како потенцијални 

понуђач наводи у свом допису. 

 

 

 

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/

