
 
 

број: 01-6331/4-1 
датум: 03.01.2019. 
 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015, у даљем тексту: Закона) Комисија Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије (у даљем тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке услуга број ЈН 

28/18 ,,Услуге безбедности и здравља на раду и заштите од пожара“ даје 
 

 

Појашњење конкурсне документације 

 

 

1.Питање заинтересованог лица:  

Молимо вас за појашњење конкурсне документације. Пропуштено је да се наведе у 

конкурсној документацији следеће: из Закона о јавним набавкама члан 75. став 1. тачка 

5) – да Понуђач има важећу дозволу предвиђену посебним прописом. С обзиром да 

конкретна набавка подразумева разноврсне области, безбедност и здравље на раду, 

заштита од пожара, сервисирање противпожарних апарата и система, обуке, те исто 

изискује бројне лиценце понуђача, сматрамо недостатак постављање обавезног услова 

као велики пропуст, те молимо да се исти наведе у конкурсној документацији, тј. да се 

измени конкурсна. 

1.Одговор Комисије наручиоца: 

Када је реч о обављању послова из области безбедности и здравља на раду и заштите од 

пожара, сва заинтересована лица, а касније и понуђачи морају имати овлашћења која се 

добијају од државних институција за бављење овом облашћу, тим пре јер је реч о 

областима у којима може доћи до угрожавања људског живота. Сходно томе, потребне 

лиценце које понуђачи морају поседовати су: 1) лиценца за обављање послова 

безбедности и здравља на раду; 2) решење Сектора за ванредне ситуације за послове 

контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара; 

мобилних уређаја за гађење пожара и хидрантске мреже. 

 

2. Питање заинтересованог лица:  

Молимо одговор зашто се тражи да понуђач има 10 лица са стручним испитом из 

безбедности и здравља на раду, кад је за обављање наведеног посла довољно само једно 
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лице. Такође, тражи се инжењер електротехнике и машинства са лиценцама 

Инжењерске коморе. Којим лиценцама? 

2. Одговор комисије наручиоца: 

Захтев да понуђач мора да има 10 запослених са положеним стручним испитиом је 

постављен због законске обавезе да лица за безбедност и здравље на раду свакоднедно 

брине о безбедности и здрављу на раду. Напомињемо да се комплекс Наручиоца 

састоји од више објеката што се могло видети из конкурсне докуметнације и сваки од 

тих објеката има своје специфичности. Цео комплекс омладинско-спортког кампа је чак 

смештен и ван територије Београда а састоји се из више смештајних и спортских 

објеката. Објекти попут Отвореног пливалишта „Кошутњак“ и Дома спортова – Први 

национални тренинг центар су објекти у којима се одвијају тренажни процеси 

перспективних спортиста али и рекреативни тренинзи становништва. Током летње 

сезоне Отворено пливалиште „Кошутњак“ посети велики број посетилаца на дневном 

нивоу. Хотел „Трим“ је део комплекса Националног тренинг центра дефинисаног у 

Закону о спорту. У овом објекту често бораве наши спортисти и поред безбедности 

запослених Наручилац је у обавези да брине и о безбедности и здрављу корисника 

хотела. Ту су и сложени системи за грејање и хлађење свих горе поменутих објеката јер 

Наручилац има независне системе од јавне мреже. 

Што се тиче лиценци које се захтевају, захтев је наведен за лиценце инжењерске 

коморе за електро и машинског инжењера, није специфицирано које пошто ће 

наручилац прихватити и пројектантске и извођачке лиценце из ових области како би 

омогућио што већу конкуренцију. 

 

3. Питање заинтересованог лица:  

Образац структуре цене је поставље тако да се не може формирати цена, јер се не зна 

колико запослених имате за обуку из бзнр и зоп-а, те се не може дати укупна цена за 

ставке 2. и 8? 

3. Одговор комисије Наручиоца: 

Услуге усклађивања обуке запослених из безбедности и здравља нар аду и заштите од 

пожара се односе на усклађивање програма обуке запослених за заштиту од пожара, и 

усклађивање програма оспособљавања запослених за бзнр, те није од пресудне 

важности и број запослених. У циљу формирања што прецизније понуде, кроз 

појашњење вам дајемо број запослених који у овом тренутку износи: 110. 

 



 
 

страна 3 од 3 
 

4. Питање заинтересованог лица: 

Израда елабората о зонама опасности – код ове ставке није дата ни техничка 

спецификаија, ни јединица мере у структури цене, те је нејасно шта конкретно треба да 

се ради по том питању и како за ту ставку формирати понуду? 

4. Одговор комисије Наручиоца: 

Елаборат о зонама опасности се израђује за објекат Дома спортова јер исти поседује 

посебне јединице гасних котолова којима се омогућава загревање највећег дела 

комплекса на Кошутњаку. 

Када је реч о јединици мере, њу није ни могуће дати јер је реч о интелектуалној услузи 

која нема јединицу мере већ је на понуђачу колико ће своју услугу наплатити. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 

Код ставке број 4. Измена акта о процени ризика, није наведена техничка 

спецификација, да ли се ради о ревизији постојећег акта или допуни услед ново 

систематизованих радних места. Такође није дата јединица мере, те такође не постоји 

могућност да се формира понуда. 

5. Одговор комисије Наручиоца: 

Не очекује се нова ситематизација радних места већ ревизија постојећег Акта. Што се 

тиче навода о јединици мере важи исто што је и горе наведено. 

 

За сва даља питања и појашњења стојимо Вам на располагању. 

 

С уважавањем, 

Комисија наручиоца за јавну набавку услуга ЈН 28/18 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона објавити на: 

- Порталу јавних набавки; 

- интернет страници Наручиоца. 


