
 

 

 

Дел.број: 1/5-14 

Датум: 10.02.2021.године 

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" 

бр.91/19), чл. 12. став 3. Одлуке о оснивању привредног друштва „25. мај – Милан Гале 

Мушкатировић“ д.о.о. („Службени лист града Београда“ бр. 56/2019 и 69/2019) и 

Извештаја о поступку јавне набавке бр. 1/5-12 од 10.02.2021. године, у отвореном 

поступку јавне набавке, чији је предмет набавка услуга –  Услуга спасилачког 

обезбеђења купача на базенима, директор Привредног друштва „25.мај – Милан Гале 

Мушкатировић“ д.о.о. Београд, доноси 

  

ОДЛУКУ О  ДОДЕЛИ УГОВОРА 

   

       У јавној набавци услуга – Услуга спасилачког обезбеђења купача на базенима 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу Заједничка понуда: -„Удружење спасилаца на води 

Србије“ Београд, Ул. Сарајевска бр.74, као носилац посла; -„ATLAS SECURITY“ д.о.о. 

Београд, Ул. Гостиварска бр.70а, као члан групе; -Студентско омладинска задруга 

„Communes“, Аутопут 2, Београд, као члан групе;, број понуде 08/2021 од 

09.02.2021.године, са укупном ценом у износу од 4.472.000,00 динара без ПДВ-а односно 

5.366.400,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом; 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац,  Привредно друштво „25.мај – Милан Гале Мушкатировић“ д.о.о. Београд, 

Тадеуша Кошћушка бр.63, Београд,  Одлуком број 1/5-1 од 27.01.2021. године, покренуо 

је отворени поступак јавне набавке чији је предмет набавка услуга – Услуга спасилачког 

обезбеђења купача на базенима. 

 

Подаци о набавци:   

Врста поступка:   Отворени поступак 

Врста предмета јавене набавке:  Услуга 

 

Датум отварања понуда: 09.02.2021. године у 10:00 часова 

 

Предмет јавне набавке: Услуга – Услуга спасилачког обезбеђења купача на 

базенима 

OРН:  92000000-1 Услуге у области рекреације, културе и спорта; 75252000-7 Услуге 

спашавања; 

Број јавне набавке: 02/21 

Процењена вредност јавне набавке је   4.500.000,00  динара  
 

До истека рока за подношење понуда на електронску адресу Наручиоца путем Портала 

јавних набавки приспеле су понуде од  два (2) понуђача. 

Неблаговремених понуда није било. 
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Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

 

Стручна оцена понуда 

 

I) Понуђач заједничка понуда: -„Удружење спасилаца на води Србије“ 

Београд, Ул. Сарајевска бр.74, као носилац посла; -„ATLAS SECURITY“ д.о.о. 

Београд, Ул. Гостиварска бр.70а, као члан групе; -Студентско омладинска задруга 

„Communes“, Аутопут 2, Београд, као члан групе; је у својој понуди број 08/2021 од 

09.02.2021.године, електронским путем тј. путем Портала јавних набавки доставио: 

 

- Образац понуде у којем је, између осталог, наведено који делови понуде се 

подносе електронским средствима путем Портала јавних набавки; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН, за носиоца посла -„Удружење спасилаца на води Србије“ 

Београд; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН, за члана групе -„ATLAS SECURITY“ д.о.о. Београд; 

-  Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН, за члана групе - Студентско омладинска задруга 

„Communes“ Београд; 

- Модел уговора о јавној набавци; 

- Образац структуре цене; 

- Образац трошкова припреме понуде; 

 

Понуђач заједничка понуда: -„Удружење спасилаца на води Србије“ Београд, Ул. 

Сарајевска бр.74, као носилац посла; -„ATLAS SECURITY“ д.о.о. Београд, Ул. 

Гостиварска бр.70а, као члан групе; -Студентско омладинска задруга „Communes“, 

Аутопут 2, Београд, као члан групе; је у обрасцу понуде – делови понуде које није 

могуће поднети електронским средствима путем портала јавних набавки, назначио: 

„меница, менично овлашћење за озбиљност понуде“. 
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Број под 

којим је 

понуда 

заведена код 

Наручиоца 

 

Назив или шифра понуђача 

Број и 

датум 

подношења 

понуде 

Време 

подношења 

понуде 

1/5-9 од 

09.02.2021.

год 

Заједничка понуда:  

-„Удружење спасилаца на води Србије“ Београд, Ул. 

Сарајевска бр.74, као носилац посла; 

-„ATLAS SECURITY“ д.о.о. Београд, Ул. Гостиварска бр.70а, 

као члан групе; 

-Студентско омладинска задруга „Communes“, Аутопут 2, 

Београд, као члан групе; 

 

 

08/2021 од 

09.02.2021.г

од 

 

 

09:10 

часова 

1/5-10 од 

09.02.2021.

год 

Заједничка понуда: 

-Студентско омладинска задруга „Радник“ Видиковац 

Београд, Ул. Ратка Митровића бр.130, као носилац посла; 

-„Асоцијација спасилаца на води“ Београд, Ул. Сретена 

Младеновића Мике бр.21, као члан групе; 

-„ELS“ д.о.о. Београд, Ул. Булевар деспота Стефана бр.115, као 

члан групе; 

 

 

19/2021 од 

09.02.2021.г

од 

 

 

09:51 

часова 



 

 

Наручилац је у конкурсној документацији – Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, на страни 4, дефинисао да уз понуде, између осталог, захтева следеће 

документе: - средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно меницу регистровану 

код Народне банке Србије, заједно са картоном депонованих потписа, ОП обрасцем, 

Потврдом НБС о извршеној регистрацији, са меничним овлашћењем и клаузулом „без 

протеста“, на име финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у висини од 3% од 

вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 (словима:тридесет) дана 

дуже од истека рока за подношење понуде, у случају да понуђач одустане од своје 

понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119.ЗЈН, неосновано 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, или не достави обезбеђење за извршење 

уговора о јавној набавци. 

 

 У упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни 5. – делови понуде које 

није могуће доставити електронским средствима, назначено је да у случају да део или 

делове понуде није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних 

набавки, привредни субјект је дужан да наведе у понуди тачан део понуде или делове 

понуде које подноси средствима која нису електронска, као и да део или делове понуде 

које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки 

привредни субјект подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуда путем 

поште, курирске службе или непосредно, у коверти или кутији, затвореној на начин да 

се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 

Понуђач, носилац посла-„Удружење спасилаца на води Србије“ Београд, Ул. 

Сарајевска бр.74, је до истека рока за подношење понуда дана 09.02.2021.године до 

10,00 часова доставио део понуде за јавну набавку: услуга спасилачког обезбеђења 

купача на базенима, заведене код Наручиоца под бр.1/5-7 од 09.02.2021.године у 08,40 

часова, у којој се налази средство обезбеђења за озбиљност понуде, и то: 

- Меница; 

- Менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, у висини од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а; 

- Потврдa НБС о извршеној регистрацији; 

- Картон депонованих потписа; 

- ОП образац;  

 

Понуђач је исте доставио и у електронској форми/скениране, у склопу своје 

понуде на Порталу јавних набавки. 

 

Понуђена цена из понуде износи 4.472.000,00 динара без ПДВ-а односно 

5.366.400,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Рок важења понуде износи 60 дана. 

 

II) Понуђач Заједничка понуда: -Студентско омладинска задруга „Радник“ 

Видиковац Београд, Ул. Ратка Митровића бр.130, као носилац посла; -„Асоцијација 

спасилаца на води“ Београд, Ул. Сретена Младеновића Мике бр.21, као члан групе; -

„ELS“ д.о.о. Београд, Ул. Булевар деспота Стефана бр.115, као члан групе; је у својој 

понуди број 19/2021 од 09.02.2021.године, електронским путем тј. путем Портала 

јавних набавки доставио: 
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- Образац понуде у којем је, између осталог, наведено који делови понуде се 

подносе електронским средствима путем Портала јавних набавки; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за носиоца посла - Студентско омладинска задруга 

„Радник“ Видиковац Београд; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за члана групе -„Асоцијација спасилаца на води“ Београд; 

 - Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за члана групе -„ELS“ д.о.о. Београд; 

- Модел уговора о јавној набавци; 

- Образац структуре цене; 

- Образац трошкова припреме понуде; 

- Извод НБС – претраживање дужника у принудној наплати за  носиоца посла -

Студентско омладинска задруга „Радник“ Видиковац Београд; 

- Извод НБС – претраживање дужника у принудној наплати за члана групе -

„Асоцијација спасилаца на води“ Београд; 

- Извод НБС – претраживање дужника у принудној наплати за члана групе - -

„ELS“ д.о.о. Београд;  

 

Понуђач Заједничка понуда: -Студентско омладинска задруга „Радник“ 

Видиковац Београд, Ул. Ратка Митровића бр.130, као носилац посла; -„Асоцијација 

спасилаца на води“ Београд, Ул. Сретена Младеновића Мике бр.21, као члан групе; -

„ELS“ д.о.о. Београд, Ул. Булевар деспота Стефана бр.115, као члан групе је у обрасцу 

понуде – делови понуде које није могуће поднети електронским средствима путем 

портала јавних набавки, назначио: „оригинал средство обезбеђења достављено на 

адресу наручиоца“. 

 

Наручилац је у конкурсној документацији – Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, на страни 4, дефинисао да уз понуде, између осталог, захтева следеће 

документе: - средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно меницу регистровану 

код Народне банке Србије, заједно са картоном депонованих потписа, ОП обрасцем, 

Потврдом НБС о извршеној регистрацији, са меничним овлашћењем и клаузулом „без 

протеста“, на име финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у висини од 3% од 

вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 (словима:тридесет) дана 

дуже од истека рока за подношење понуде, у случају да понуђач одустане од своје 

понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119.ЗЈН, неосновано 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, или не достави обезбеђење за извршење 

уговора о јавној набавци. 

 

 У упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни 5. – делови понуде које 

није могуће доставити електронским средствима, назначено је да у случају да део или 

делове понуде није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних 

набавки, привредни субјект је дужан да наведе у понуди тачан део понуде или делове 

понуде које подноси средствима која нису електронска, као и да део или делове понуде 

које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних набавки 

привредни субјект подноси Наручиоцу до истека рока за подношење понуда путем 

поште, курирске службе или непосредно, у коверти или кутији, затвореној на начин да 

се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
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Понуђач, носилац посла - Студентско омладинска задруга „Радник“ Видиковац 

Београд, Ул. Ратка Митровића бр.130, је до истека рока за подношење понуда дана 

09.02.2021.године до 10,00 часова доставио део понуде за јавну набавку: услуга 

спасилачког обезбеђења купача на базенима, заведене код Наручиоца под бр.1/5-8 од 

09.02.2021.године у 9,47 часова, у којој се налазе следећа документа: 

- Меница; 

- Картон депонованих потписа; 

 

Понуђач је исте доставио и у електронској форми/скениране, у склопу своје 

понуде на Порталу јавних набавки. Такође је у склопу своје понуде у електронској 

форми доставио и Потврду НБС о изврешној регистрацији и Захтев за регистацију 

менице. 

Понуђач у склопу своје понуде - делови понуде које није могуће поднети 

електронским средствима путем портала јавних набавки, није доставио: 

-  Менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, у висини од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а; 

- ОП образац;  

 

На основу свега наведеног, Комисија је констатовала да понуђач Заједничка 

понуда: -Студентско омладинска задруга „Радник“ Видиковац Београд, као носилац 

посла; -„Асоцијација спасилаца на води“ Београд, као члан групе; -„ELS“ д.о.о. Београд, 

као члан групе, није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са 

документацијом о набавци. 

 

Комисија за јавну набавку је у даљој фази стручне оцене понуда утврдила следеће: 

 

1) Понуђач носилац посла  -Студентско омладинска задруга „Радник“ Видиковац 

Београд, је у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, у делу 5. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном 

средином, 5.1. Стандарди осигурања квалитета, на питање „Да ли привредни субјект 

може да достави потврде независних тела којима се потврђује усаглашеност пословања 

привредног субјекта са одређеним стандардима осигурања квалитета“, односно да 

поседује важећи SRPS ISO 22301:2014 стандард (за област спасилачких услуга), 

одговорио односно означио поље „НЕ“, а у пољу „Детаљи“ унео „услов испуњавају 

чланови групе понуђача заједнички“. Носилац посла је у самој Изјави  испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта  означио да не поседује важећи 

SRPS ISO 22301:2014 стандард (за област спасилачких услуга). 

 

2) Члан групе понуђача „Асоцијација спасилаца на води“ Београд, је у Изјави о 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у делу 3. 

Финансијски и економски капацитет – 3.1. Осигурање од професионалне делатности, 

на питање „Осигурана сума из осигурања од професионалне делатности привредног 

субјекта износи: Тип осигурања: полиса осигурања од опште одговорности која може 

настати из послова и активности пружаоца услуга из делатности спасилаштва на води, 

минималан износ 1.900.000,00 динара“ одговорио „опис осиграња: полиса осигурања 

од опште и професионалне одговорности, износ: 300.000,00 динара“. Члан групе је у 

самој Изјави испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта  

означио да поседује полису осигурања од опште и професионалне одговорности на  
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износ од 300.000,00 динара, а не полису осигурања од опште одговорности која може 

настати из послова и активности пружаоца услуга из делатности спасилаштва на води, 

минималан износ 1.900.000,00 динара, како је назначено конкурсном документацијом; 

 

Такође у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта члана групе понуђача "Асоцијација спасилаца на води“ Београд не постоји део 

5. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином, 5.1. 

Стандарди осигурања квалитета. 

 

3) Члан групе понуђача -„ELS“ д.о.о. Београд, је у Изјави о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у делу 5. Стандарди 

осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином, 5.1. Стандарди 

осигурања квалитета, на питање „Да ли привредни субјект може да достави потврде 

независних тела којима се потврђује усаглашеност пословања привредног субјекта са 

одређеним стандардима осигурања квалитета“, односно да поседује важећи SRPS ISO 

22301:2014 стандард (за област спасилачких услуга), одговорио односно означио поље 

„НЕ“, а у пољу „Детаљи“ унео „услов испуњавају чланови групе понуђача заједнички“. 
Члан групе је у самој Изјави  испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта  означио да не поседује важећи SRPS ISO 22301:2014 стандард (за 

област спасилачких услуга). 

 

На основу свега наведеног, Комисија је констатовала да понуђач Заједничка 

понуда: -Студентско омладинска задруга „Радник“ Видиковац Београд, као носилац 

посла; -„Асоцијација спасилаца на води“ Београд, као члан групе; -„ELS“ д.о.о. Београд, 

Ул. као члан групе, не испуњава критеријуме за избор привредног субјекта. 

 

Чланом 144. ЗЈН – Услови за доделу уговора, назначено је, између осталог: 

Наручилац, након прегледа и стручне оцене, одбија понуду као неприхватљиву, ако: 

-   нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта; 

- није достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са 

документацијом о набвци; 

 

С обзиром на наведено, а поступајући у складу са чланом 144. ЗЈН,  Комисија за 

јавну набавку је понуду број 19/2021 од 09.02.2021. године понуђача Заједничка 

понуда: -Студентско омладинска задруга „Радник“ Видиковац Београд, Ул. Ратка 

Митровића бр.130, као носилац посла; -„Асоцијација спасилаца на води“ Београд, 

Ул. Сретена Младеновића Мике бр.21, као члан групе; -„ELS“ д.о.о. Београд, Ул. 

Булевар деспота Стефана бр.115, као члан групе, одбила као неприхватљиву јер: 

 

1) нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта; 

 

2) није достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са 

документацијом о набвци; 

 

Укупна вредност из одбијене понуде износи 3.744.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

3.744.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. 
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Оцена прихватљивих понуда 

 

Чланом 118. став 1. ЗЈН назначено је да привредни субјект у понуди доставља 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта на 

стандардном обрасцу, којом потврђује да:  

1) не постоје основи за искључење;  

2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;  

3) испуњава критеријуме или правила одређена за смањење броја способних 

кандидата у складу са чланом 64. овог закона, ако је применљиво. 

 

Чланом 119. став 1. ЗЈН назначено је да је Наручилац дужан да пре доношења 

одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 

најповољнију понуду да у примереном року, не краћем од пет радних дана, достави 

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у 

неовереним копијама.  

 

Чланом 119. став 2. ЗЈН назначено је да Наручилац није дужан да поступи у складу 

са ставом 1. овог члана за јавну набавку чија је процењена вредност једнака или нижа 

од 5.000.000 динара. 

 

Чланом 119. став 3. ЗЈН назначено је да Наручилац може, без обзира на процењену 

вредност јавне набавке, да затражи од понуђача и кандидата да доставе све доказе или 

део доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ради 

провере података наведених у изјави о испуњености критеријума, ако је то потребно за 

правилно спровођење поступка 

 

Чланом 119. став 4. тачка 2) ЗЈН назначено је да Наручилац не мора да захтева од 

понуђача да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта, ако наручилац већ поседује важеће релевантне доказе. 

 

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку је констатовала, на основу 

достављене документације, да је понуда бр.08/2021 од 09.02.2021.године понуђача 

заједничка понуда: -„Удружење спасилаца на води Србије“ Београд, Ул. Сарајевска 

бр.74, као носилац посла; -„ATLAS SECURITY“ д.о.о. Београд, Ул. Гостиварска 

бр.70а, као члан групе; -Студентско омладинска задруга „Communes“, Аутопут 2, 

Београд, као члан групе, прихватљива, јер: 

 

- не постоје основи за искључивање привредног субјекта; 

 

- су испуњени критеријуми за избор привредног субјекта; 

 

- су испуњeни захтеви и услови у вези са предметом набавке и 

техничким спецификацијама;  

 

- је достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде; 

 

- не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији; 

 

- нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;                  7/8 



 

 

 

 

Из разлога што је приспела само једна прихватљива понуда, није било места 

примени критеријума „Најнижа понуђена цена". 

 

На основу стручне оцене понуде Комисија за јавне набавке је констатовала да 

понуда број 08/2021 од 09.02.2021.године понуђача заједничка понуда: -„Удружење 

спасилаца на води Србије“ Београд, Ул. Сарајевска бр.74, као носилац посла; -„ATLAS 

SECURITY“ д.о.о. Београд, Ул. Гостиварска бр.70а, као члан групе; -Студентско 

омладинска задруга „Communes“, Аутопут 2, Београд, као члан групе, у укупној 

вредности од 4.472.000,00 динара без ПДВ-а, односно 5.366.400,00 динара са ПДВ-ом, са 

роком важења понуде од 60 дана, одговарајућа и прихватљива и предложила Наручиоцу 

да уговор додели овом Понуђачу. 

 

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку и одлучило 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети 

Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки 

 

 

 

 

                                                                                                  Директор  

              

                                                                                                                    ______________ 

                                                                                     Милош Милић 
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