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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 
 

Деловодни број:  014.2-2216/2-10 

Датум: 27.07.2018. 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-

2216/1 од 19.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ЈНМВ 16/2018 УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПАСИОЦА И ЛЕКАРА НА КУПАЛИШТУ 

ШТРАНД 
 

Дана 25.07.2018. године Наручилац је путем електронске поште примио питање којим 

заинтересовано лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде 

за јавну набавку услуга – Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд, у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 16/2018, деловодни број 014.2-6401. 

 

Питање: 

Поштовани, ускладу са чланом 63. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), као заинтересовани понуђач у поступку јавне 

набавке: „УСЛУГА АНГАЖОВАЊА СПАСИЛАЦА И ЛЕКАРА НА КУПАЛИШТУ ШТРАНД, 

ЈНМВ бр. 16/2018“,  желео бих да Вам поставим следеће питање: 
 

Наиме, 

на страни 10/59 конкурсне докуметације сте код тачке: 
 

 

4.4.1. Додатни услови за учешће у јавној набавци, кадровски капацитет 1.1. и 2.1. навели као 

потребно: 
 

„Уверење о завршеноj обуци за спасиоца на води“ 
 

Као доказ се тражи: „Копија уверења“ ,намеће се питање:  
 

 
 

Ко (која Установа,Институција,Правно или Физичко лице) може да изда тражено уверење о 

завршеној обуци спасиоца на води? 
 
 

Одговор: 

 
- Уверење о завршеној обуци за спасиоца на води може бити издато од стране надлежног 

националног спортског савеза и националних стручних спортских удружења која се баве 

стручним оспособљавањем у области спасилаштва на води, ако је то предвиђено спортским 

правилима надлежног међународног спортског савеза, у сарадњи са одговарајућом 

акредитованом високошколском установом, у складу са чланом 29. и 30. Закона о спорту („Сл. 

гласник РС", бр. 10/2016). 
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- Наручилац ће кроз Четврту измену конкурсне документације извршити измену и допуну у 

делу 4.4.1 Додатни услови за учешће у јавној набавци, кадровски капацитет, тачка. 1.1. и 2.1. 

Уверење о завршеноj обуци за спасиоца на води, ДОКАЗ: копија Уверења, тако што се доказ 

допуњује и гласи „копија Уверења, издата од стране надлежног националног спортског савеза и 

националних стручних спортских удружења која се баве стручним оспособљавањем у области 

спасилаштва на води, ако је то предвиђено спортским правилима надлежног међународног 

спортског савеза, у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом, у 

складу са чланом 29. и 30. Закона о спорту („Сл. гласник РС", бр. 10/2016)“. 
   

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију и измену и 

допуну објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

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 јавну набавку ЈНМВ 16/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

         

       

                                                                                             

http://www.zelenilo.com/

