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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ СЦ,,АДА,,                                                 ПИБ: 101370689 

Булевар ВЈ бр 1 Број: 

Датум: 05.05.2021. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге ангажовања 

спасилаца на отвореним базенима  

Поштовани, како би проверили тржишне цене потребно је да нам доставите понуду по 

следећој спецификацији: 

 

Ред.б

р. 

Назив Јед.мере  Количина  Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Спасилац сат 2200    

УКУПНО 
  

 

 
Фонт сати у структури цена дат  је оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време 

трајања уговора ангажовати спасиоце у пуном капацитету по броју радних сати, већ ће то 

радити у зависности од својих реалних потреба сати. 

 
За потребе одвијања програма на отвореним базенима (олимпијски  и дечији) у току летње 

сезоне 2021. године, потребан број извршилаца износи минимум 5 или више, у зависности 

од временских прилика и програмских активности. Радно време отворених базена у току 

летњег периода, од 15. јуна до 15. септембра, је сваког дана од 10:00 часова до 19:00 

часова. Планирано је и организовање ноћног купања од 22:00 часoва до 01:00 часова, за 

чије одвијање је неопходно до 5 спасилаца, зависно од временских прилика. 

 

ОПИС ПОСЛОВА СПАСИЛАЦА  

• Обезбеђује сигурност и безбедност купача у олимпијском и дечијем базену; 

• Спасава утопљенике и пружа прву помоћ;  

• Води рачуна да купачи у базен не уносе реквизите који би ометали друге               

кориснике који се рекреирају у води;  

• Опомиње и спречава коришћење маски, пераја, лопти, ваздушних душека и других 

реквизита;  

• Спречава улазак непливача у олимпијски базен;  

• Спречава скакање корисника са ивица базена у воду;  

• Спречава да лица под дејством алкохола или других опојних средстава користе базене;  

• Означава крај радног времена у прописано радно време пливалишта и заједно са 

осталим спасиоцима, удаљава публику;  
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• Спасилачка екипа, по завршетку радног времена базена, обилази шкољке базена са 

обавезним погледом на дно базена и, заједно са дежурним референтом програма, 

констатује да у базенима и платоу око базена нема заосталих корисника; 

• Спасилац је дужан да не касни на посао, већ да 15 минута пре почетка рада 

пливалишта буде присутан на свом радном месту;  

 

ПРАВИЛА О ПОНАШАЊУ СПАСИЛАЦА 

• Свој посао, спасилац искључиво обавља са спасилачке столице, осим уколико дата 

ситуација не захтева други режим рада;  

• У току рада, спасилац мора бити видно обележен;  

• Носи мајицу са натписом „спасилац“;  

• Никад не сме бити леђима окренут пливалишту;  

• Спасилац мора бити прибран и сталожен, без знакова нервозе, како би био у 

могућности да у свакој ситуацији реагује најрационалније; 

• Дужан је да се примерено понаша и изгледа (уредно обријан, подшишан);  

• Мора бити апсолутно концентрисан на посао који обавља и из тог разлога забрањено 

је присуство публике у његовој околини;  

• Спасилац може, на захтев корисника, пружити информације о дужини, ширини и 

дубини базена, уколико ситуација дозвољава и безбедност купача није нарушена;  

• Уколико се у току рада појави проблем који спасилац не може да реши, дужан је да 

одмах о проблему обавести дежурно овлашћено лице Наручиоца, како би проблем био 

решен заједнички;  

• У току рада, уколико спасилац има потребу да затражи оправдану паузу, дужан је да о 

томе обавести дежурно овлашћено лице Наручиоца; 

• Спасилац који је постављен на столицу број 1, мора бити најискуснији и са највише 

стажа;  

• Спасилац који је постављен на столицу број 1 задужен је за координацију са 

амбулантом, одводи повређене до дежурног лекара, рукује уређајем у разгласу и даје 

информације преко разгласа. 

 

Рок плаћања: Наручилац се обавезује да за пружене 

услуге  плаћање изврши у року од 45 дана 

од дана испостављене фактуре, на текући 

рачун понуђача. 

Фактура (рачун) ће се испостављати на 

основу оверених радних листа од стране 

овлашћеног  лица наручиоца, у којима ће 

бити исказани радни сати ангажованих 

лица. 

Рачун мора да садржи идентификациони 

број – ИДФ 
Место пружања услуга  Базени Славија са тениским теренима 
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Добојска бб Ћуприја  

Рок извршења услуга  

 

јун – септембар 2021. године  

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) уписати у празно поље:  
 

Напомена: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке на коју се не примењује ЗЈН 

мора испунити услове за учешће у поступку: 

Кадровски капацитет:  

 

Да лица испуњавају услове за обављање спасилачких послова (за минимум 5 извршиоца) 

понуђач доказује  достављањем:  

1. Важеће уверење о завршеном програму одговарајућег стручног оспособљавања (I, II 

или III ниво),  

2. Понуђач је дужан да достави фотокопију важеће дипломе или сертификата или 

потврде о стручној оспособљености извршиоца - спасилаца (I, II или III ниво) 

3. Понуђач је дужан да достави потврду о завршеном курсу за прву помоћ који доставља 

у неовереној копији (за минумум 5 извршилаца).  

4. Уговор о радном ангажовању. 

 

Испуњеност додатног услова да располаже са најмање 5 извршиоца понуђач доказује 

фотокопијом уговора о раду  или фотокопијом М4 или одговарајућег обрасца за лица 

(извршиоце) запослена код понуђача, као и фотокопију уговора ван радног односа за лица 

(извршиоце) која нису запослена код понуђача. 

Наручилац ће прихватити све уговоре о радном ангажовању лица ван радног односа у 

складу са Законом о раду. 

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце  бити ангажован за 

реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс 

уговора којим се то дефинише. 

 

Пословни капацитети 

Копије уговора од најмање три различита наручиоца услуга као доказ да је пружао услуге 

које су предмет јавне набавке за претходне три године (2018, 2019 и 2020. година). 

Технички капацитети 

Изјава понуђача да поседује спасилачку опрему и средства за пружање прве помоћи у 

количини потребној за комплекс отворених базена Наручиоца у складу са Правилником о 

условима за обављање спортских делатности (''Службени Гласник РС'' 63/2013).  

 

Наведене тражене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија. 
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Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број текућег рачуна понуђача и назив банке:  

Овлашћено лице (потпис и печат):  

 

Напомена: Уговор ће се потписати са понуђачем чија понуда буде изабрана као 

најповољнија, тј. чија понуда буде са најнижом понуђеном ценом. Уколико две или више 

понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде 

Контакт особа за спецификацију предметне набавке:Дејан Милојевић 069-601-738 

Молимо Вас да по пријему позива за подношење понуда на исти одговорите најкасније до -

17.05.2021 године до 13 часова на мејл: info@scadacuprija.rs или лично доставите понуду 

хали спортова АДА Булевар ВЈ бр 1 , 35230 Ћуприја са назнаком: „Понуда за набавку : 

набавка услуге ангажовања спасилаца на отвореним базенима,,  НЕ ОТВАРАТИ. 

mailto:info@scadacuprija.rs

