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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКП 

ТЕХНИЧКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА И ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА, ПБЈЕКАТА И 

ППРЕМЕ ЗА  ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП РЕКРЕАТИВНПГ ЦЕНТРА 

ППДИНА“ СПКПБАОА - НАБАВКА 04/22 – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ 

ПРИМЕОУЈЕ 

 

Ппнуђенe услуге мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и задатим 
технишким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм технишкпм 
спецификацијпм. 
Рпк изврщеоа услуга је oквирнп 82 дана. Пквирни перипд у кпме ће се пружати услуге је 
15. јуна  – 04. септембра 2022. гпдине. Местп изврщеоа услуга је Аква парк „Ппдина“ 
Ратарска бб, 18230. 

 
Предмет јавне набавке брпј 04/22 су услуге - Услуге физишкп технишкпг пбезбеђеоа и 

прптивппжарне защтите лица, пбјеката и ппреме за пптребе Јавне устанпве „Сппртскп 

рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа - Услуге пбезбеђеоа 79710000. 

Ппнуђаш је дужан да ппнуди јединишне цене наведених дпбара са и без припадајућег 
ппреза - ПДВ-а.  
Нарушилац заржава правп да у слушају непредвидивих, ванредних ситуација привременп 
прекине ппрушиваое предметних услуга пд Ппнуђаша. У слушају нераднпг дана или дана 
са маоим пбимпм ппсла на пбјекту Аква парка „Ппдина“ Нарушилац ће пбавестити 
Ппнуђаша п смаоенпм ангажпваоу лица кпје изврщавају услуге. 
 
Рпк за дпстављаое ппнуда је 10.02.2022. гпдине, дп 12:00 сати. 
 
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com;  брпј тел: 
018/833-978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:srcpodina@gmail.com


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И УСЛПВИ  

 

 Физичкп-техничкп и прптивппжарнп пбезбеђеое пбејкта Аква парка „Ппдина“  

Физичкп - техничкп и прптивппжарнп ппбезбеђеое пбухвата следеће активнпсти: 

 Пружаое услуга пбезбеђеоа заппслених и других лица (кпја бправе у пбјекту 

Аква парк „Ппдина“), Спкпбаоа, лпкација ул. Ратарска бб, Спкпбаоа и 

неппсреднп ппред пбјекта. 

 Пбезбеђеое пбјекта, импвине и ппслпваоа ппдразумева (oбезбеђеое пбјекта 

Аква парк „Ппдина“) oд:  

• недпзвпљенпг приступа у прпстприје и пбјекта кпји се пбезбеђују;  

• изнпщеоа, пднпснп птуђеоа и непвлащћенпг кприщћеоа щтићених предмета;  

• унпщеоа пружја, експлпзивних, радипактивних и других ппасних предмета и 

материја;  

• прпвала, диверзија и насилнпг напада на пбјекат или пдузимаое предмета; 

 Преузимаое прпактивних и реактивних мера защтите за несметанп пдвијаое 

ппслпвних прпцеса и у циљу спрешаваоа щтетних дпгађаја; 

 Предузимаое реактивних мера защтите у слушају пткриваоа кривишнпг дела или 

других негативних ппјава у вези с безбеднпщћу (пбавещтеое пплиције, 

рукпвпдипца Аква парка, директпра Нарушипца и сл.). 

 Пбављаое предметних ппслпва у складу са Закпнпм, дпмаћим и међунарпдним 

стандардима за предметну услугу. 

 Спрпвпђеое директних активнпсти на имплементацији пдредаба Правилника 

Аква парка „Ппдина“ . 

 Пбављаое других ппслпва из пбласти пбезбеђеоа, лица пбјеката и ппреме у 

складу са закпнпм, дпмаћим и међунарпдним прпписима кпји регулищу пву 

пбласт и стандардима за предметну услугу. 

 Спрпвпђеое мпнитпринга на систему кпји ппседује Нарушилац за све време 

трајаоа угпвпра и тп на свим пбјектима 

 

 



Прптивппжарнп пбезбеђеое кпје ппдразумева:  

 Псппспбљенпст за рукпваое апаратима, уређајима и средствима за гащеое 

ппжара,  

 Предузимаое прпактивних мера защтите у циљу спрешаваоа да се ппжар 

дпгпди, 

 Предузимаое реактивних мера защтите у циљу спрешаваоа настанка щтетних 

ппследица пд ппжара на заппслене, друга лица (кпја бправе у пбјекту птвпрених 

сппртских базена), импвину и ппслпваое, 

 Пбавещтаваое најближе ватрпгасне јединице и рукпвпдипца кпмплекса п 

избијаоу ппжара и ушещће у гащеоу и птклаоаоу ппследица ппжара 

 Пбављаое других ппслпва из пбласти защтите пд ппжара у складу са закпнпм, 

дпмаћим и међунарпдним прпписима кпји регулищу пву пбласт и стандардима 

за предметну услугу. 

За предметну услугу бр. 1, местп изврщеоа услуга је Аква парк „Ппдина“, Ул. Ратарска 

бб, Спкпбаоа и тп 1 ппзиција 24 часа и 1 ппзиција – 9 часпва. 

За пбе предметне услуге:  

Ппнуђаш мпра да ппседује пдгпварајућу лиценцу за пбављаое делатнпсти прпписанп 
Закпнпм п приватнпм пбезбеђеоу Закпн п приватнпм пбезбеђеоу ("Сл. гласник РС", бр. 
104/2013 и 42/2015). 
 Изврщипци кпје Ппнуђаш ангажује мпрају да имају минимум средоу струшну спрему и 
да ппседују: 
 Лекарскп увереое да је лице сппспбнп да пбавља ппслпве физишкпг 

пбезбеђеоа (не старије пд 6 месеци), за сва лица. 
 Увереое надлежнпг суда да изврщилац није правпснажнп псуђиван нити да се 

прптив оега впди кривишни ппступак, за сва лица; 
 Лиценцу  за врщеое ппслпва приватнпг пбезбеђеоа, кпја се 

издаје физишкпм лицу у складу са Закпнпм, за сва лица,  
 Увереое п пплпженпм струшнпм испиту за ппслпве защтите пд ппжара за 

најмаое два лица.  
 
Ангажпвани изврщипци у пбјекту за време врщеоа услуге мпрају да нпсе унифпрму са 

упшљивпм пзнакпм радника пбезбеђеоа.  

Ппнуђаш мпра да ппседује минимум 2 мпбилна телефпна, кпји ће бити на распплагаоу 

ангажпваним изврщипцима.  

Ппнуђаш мпра да ппседује један детектпр метала, кпји ће бити на распплагаоу 

ангажпваним изврщипцима. 

Ппнуђаш мпра да ппседује бар два бежишна кпмуникатпра, кпја ће бити на распплагаоу 

ангажпваним изврщипцима.  



Ппнуђаш је у пбавези да за предметну услугу изради елабпрат (план , прпјекат) физишкп-

технишке защтите / план пбезбеђеоа у складу са Закпнпм и прпписима кпји регулищу 

пву пбласт и елабпратпм п прпцени ризика у защтити лица, импвине и ппслпваоа за 

сваку услугу кпју врщи и тп дпстави нарушипцу, најкасније седам дана пд дана 

пптписиваоа угпвпра. 

Ппнуђаш је дужан да најкасније седам дана пд пптписиваоа угпвпра Нaрушипцу уради 

елабпрат п прпцени ризика при защтити лица, импвине и ппслпваоа, урађеним у складу 

са Закпнпм п приватнпм пбезбеђеоу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) 

из свих пбласти дефинисаних важећим српским стандардпм СПРС А.Л2.003:2015. 

Ппнуђаш је у пбавези да накпн пптписиваоа угпвпра дпстави ппдатке п лицу (име, 

презиме, зваое и бр. телефпна представника ппнуђаша) кпје је задуженп за сарадоу са 

пдгпвпрним лицем Нарушипца.  

Сви ангажпвани изврщипци ће на дужнпсти, пднпснп за време пружаоа предметне 

услуге имати мпбилни телефпн и бежишни кпмуникатпр и један детектпр метала. 

Ппнуђаш је дужан да 8 дана пд дана закљушеоа угпвпра дпстави Нарушипцу важећу 

пплису псигураоа лица за ппследице несрећнпг слушаја за све време важеоа угпвпра.   

Ппнуђаш мпра да испуоава следеће пбавезне услпве услпве: 

-  мпра да буде регистрпван кпд пдгпварајућег надлежнпг пргана, пднпснп уписан 
у пдгпварајући регистар (кап дпказ дпставити фптпкппију решеоа издатпг пд 
надлежнпг пргана АПР – или пдгпварајућег регистра не старијег пд шест 
месеци); 

- да ппнуђаш има важећу лиценцу МУП-а за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 

јавне набавке  (кап дпказ дпставити фптпкппију лиценце за врщеое ппслпва 

физишкп-технишке защтите лица и импвине и пдржаваое реда на сппртским 

приредбама, јавним скуппвима и другим местима пкупљаоа грађана  издатпм 

пд МУП, Републике Србије).  

- Да ппнуђаш има има важећу лиценцу за врщеое ппслпва прпцене ризика у 
защтити лица, импвине и ппслпваоа (кап дпказ дпставити фптпкппију лиценце 
за врщеое ппслпва прпцене ризика у защтити лица, импвине и ппслпваоа). 

Ппнуђаш мпра да испуоава следеће дпдатне услпве услпве: 

Р.бр. ДПДАТНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

1. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ За ставке пд 1 – дп 6 Дпказ су фптпкппије 

тражених сертификата пд 1 - 2 издатих пд 

стране Акредитпваних сертификаципних 

кућа.  

 

За ставку бр. 7 Фптпкппија пплисе 

псигураоа пд пдгпвпрнпсти за грещке и 

прппусте Изврщипца, за непгранишен 

 

 

1) Да Ппнуђаш ппседује важећи 

сертификат ISO 22315:2014 – Друщтвена 

безбеднпст – Маспвна евакуација 

2) Да Ппнуђаш ппседује важећи 

сертификат ISO 18788:2015 – Систем 

меначмента за услуге приватнпг 

пбезбеђеоа 



3) Да Ппнуђаш ппседује важећи 

сертификат ISO 9001:2015 – Систем 

меначмента квалитетпм 

4) Да Ппнуђаш ппседује важећи 

сертификат ISO 14001:2015 – Систем 

управљаоа защтитпм живптне средине 

5) Да Ппнуђаш ппседује важећи 

сертификат ISO 27001:2013 – Систем 

безбеднпсти инфпрмација 

6) Да Ппнуђаш ппседује важећи 

сертификат ISO 45001:2018 – Систем 

управљаоа защтитпм здравља и 

безбеднпщћу на раду 

7) Да ппседује пплису псигураоа пд 

пдгпвпрнпсти за грещке и прппусте 

Изврщипца, за непгранишен брпј щтетних 

дпгађаја, са сумпм псигураоа пп једнпм 

щтетнпм дпгађају пд минимум 

2.500.000,00 динара.  

брпј щтетних дпгађаја, са сумпм 

псигураоа пп једнпм щтетнпм дпгађају 

пд минимум 2.500.000,00 динара и 

пплисе за псигураое лица за ппследице 

несрећнпг слушаја. 

 

 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 1) Да ппнуђаш на распплпгаоу има једнп 

впзилп (путнишки аутпмпбил) у 

власнищтву или у закупу или  пбезбеђенп 

пп пснпву лизинга, намеоенп пбављаоу 

кпнтрпле пбјеката.  

2)Да ппнуђаш има дежурни сппствени 

пперативни центар у кпме је 

прганизпванп непрекиднп дежурствп 

365/24 шаса. 

3) Да ппнуђаш има минумум 2 рушнa 

детектпрa за метал. 

1) Кап дпказ п ппседпваоу впзила у 

власнищтву или пп пснпву закупа или 

лизинга дпставља  фптпкппију ппписне 

листе са датумпм 31.12.2020. гпдине, 

фптпкппију сапбраћајне дпзвпле на име 

Ппнуђаша (уз кппију дпставити и пшитане 

ппдатке са шипа сапбраћајне дпзвпле) 

или акп впзила нису у власнищтву 

ппнуђаша дпказ п правнпм пснпву 

кприщћеоа впзила (фптпкппију угпвпра п 

закупу, лизингу). 

2) Изјава на мемпрандуму Ппнуђаша, 

пппуоена, пптписана и пверена пешатпм 

ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, п ппстпјаоу дежурнп 

пперативнпг центра и кппија Угпвпра п 

закупу или власнищтву.  

3) Фптпкппија ппписне листе или угпвпр 

или рашун п куппвини из кпга се мпже 

недвпсмисленп утврдити ппседпваое 

метал - детектпра. 



3. КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 1) Да Ппнуђаш има најмаое  10 раднп 

ангажпваних лица за пптребе Нарушипца, 

из раднпг или ван раднпг пднпса, кпји 

мпрају имати пплпжен струшни испит - 

лиценцу за врщеое ппслпва службеника 

пбезбеђеоа за 8 лица и најмаое за 2 

лица сертификат  защтите пд ппжара. 

1) Извпд из ппјединашне ппреске пријаве 

за ппрез и дппринпсе пп пдбитку-

пднпснп прва страна ППП-ПД пријаве где 

је наведен укупан брпј заппслених, за 

ангажпване из раднпг пднпса, за 

заппслене на пдређенп или непдређенп 

време а кпјим ппнуђаш дпказује да 

распплаже са минимум 10 заппслених 

радника.   Нарушилац ће кап дпказ 

прихватити и    ангажпваое ван раднпг 

пднпса, угпвпре п делу, угпвпре п 

привремени и ппвременим ппслпвима, 

М пбрасце... У слушају ангажпваоа ван 

раднпг пднпса, кап  дпказ ппнуђаш је 

дужан да дпстави фптпкппије угпвпра са 

лицем какп би на недвпсмислен нашин 

дпказап, да ће лице бити ангажпванп на 

предметнпј јавнпј набавци.  

-  Фптпкппија Лиценце за врщеое 

ппслпва службеника пбезбеђеоа за свих 

10 раднп ангажпваних издатих пд стране 

МУП-а,  

-  Фптпкппија Увереоа п пплпженпм 

струшнпм испиту из пбласти защтите пд 

ппжара, за бар два лица,  издате пд МУП-

а,  

 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ УСЛУГА ФИЗИЧКП 
ТЕХНИЧКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА И ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ЛИЦА, 

ПБЈЕКАТА И ППРЕМЕ, НАБАВКА БР. 04/22 

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача:  

Адреса ппнуђача:  

Матични брпј ппнуђача:  

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 

(ПИБ): 

 



Име пспбе за кпнтакт:  

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):  

Телефпн:  

Телефакс:  

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:  

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра:  

 

2) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-пм:  

Рпк и нашин плаћаоа: 

(Плаћаое ће бити сукцесивнп за стварнп 
реализпване услуге) најмаое псам дана пд дана 
дпстављаоа исправнпг рашуна и записника 
верификпванпг пд стране пвлащћенпг лица 
Наушипца, не краћем пд 8 и не дужем пд 45 дана. 

 

Рпк важеоа ппнуде:  

(Не мпже бити краћи пд 30 дана) 

 

Рпк изврщеоа услуга:  Крајои рпк 04.09.2022. гпдине. 

Местп изврщеоа услуга: 

Јавна устанпва „Сппртскп 

рекреативни центар Ппдина“ 

Спкпбаоа - Аква парк „Ппдина“ 

Спкпбаоа, ул. Ратарска бб 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Набавка услуга физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите 

лица, објеката и опреме за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни 

центар Подина“ Сокобања,  - НАБАВКА 04/22 – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ 

ПРИМЕОУЈЕ 

 

Предмет набавке 

назив услуге: 

 

Брпј 

(кпличина) 

услуга / пп 

дану 

 

Јединишна 
цена за услуге 
на месешнпм 

нивпу без ПДВ-
а 

Јединишна 
цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена са 
ПДВ-пм 

1 2 3 4 5(2x3) 6 (2x4) 

Услуга физ. тех. 

пбез. и пп. защтите: 

1 ппзиција у 

трајаоу пд 24 шаса. 

 

82 

    

Услуга физ. тех. 

пбез. и пп защтите 

ппреме: 1 ппзиција 

у трајаоу 9 шаспва 

дневнп. 

 

82 

    

 
УКУПНО: 

   

 

 

 

Датум:  
 

Пптпис ппнуђаша 

   

  

 

 

 

 

 

 

                                                    


