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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 
 

Деловодни број:  014.2-4948/2-2 

Датум: 18.06.2018. 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-

4948/1 од 13.06.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ЈНМВ 24/2018 - АНГАЖОВАЊЕ СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Дана 15.06.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано 

лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

услуга – „Ангажовање службе обезбеђења“, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 

24/2018, деловодни број 014.2-5093 од 15.06.2018. године     
 

Питање: 

Постовани, 
 

У конкурсној документацији за Јавну набавку  "Ангажовање службе обезбеђења ( ЈНМВ 

бр.18/2018 ) у додатним условима око кадровских капацитета сте навели да је неопходно да 

извршилац у моменту подношења понуде има 12 ангажованих лица на пословима ФТО са 

одговарајућом лиценцом али да наведена лица поседују  и : 

а) Уверење о заврсеној пливачкој обуци 

б) Уверење о завршеној  обуци о безбедности на воденим површинама 

ц) Уверење о заврсеној обуци из прве помоћи  
 

Молим Вас да појасните следеце: 
 

1.- Шта конкретно подразумева захтев када је у питању Уверење о заврсеној пливачкој обуци.( ко 

је надлезан за издавање ) 
 

2.- Шта  конкретно подразумева захтев када је у питању Уверење о заврсеној обуци о безбедности 

на воденим поврсинама ( ко је надлезан за издавање)  
 

3.- О каквом уверењу о заврсеној прве помоци се ради када је познато да службеник обезбеђења у 

поступку добијања лиценце мора да прође обуку из прве помоћи предвиђену Програмом стручне 

обуке ( изводи је лиценцирано лице ) и  пред чланом комисије из ове области полазе испит  да би 

добио лиценцу. Да ли наведени захтев  увазава ту цињеницу да је лиценца за изврсиоца  довољна 

за испињење овог захтева. 

 

Одговор: 
 

1. Уверење о завршеној пливачкој обуци, издато од стране регистрованог пливачког клуба или  

пливачког савеза. 

 

2. Уверење о завршеној обуци о безбедности на воденим површинама, издато од стране 

регистрованог удружења спасилаца на води. 
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3. Наручилац у склопу додатних услова захтева Уверење о завршеној обуци из прве помоћи 

издато од стране лиценциране установе, овлашћене од стране Министарства здравља РС за 

вршење обуке из прве помоћи.       

 

На основу акта о процени ризика, штићени објекат је категоризован у II категорију – високи 

степен заштите - утврђено постојање великог ризика. Процена ризика је израђена уз 

уважавање специфичности функционисања и структуре овог објекта.  

На основу свега наведеног, Наручилац остаје при траженим додатним условима у оквиру 

кадровског капацитета, тј. захтеву за достављањем Уверења о завршеној обуци из прве 

помоћи.    

 

 

 

Напомена: Предметна јавна набавка је редни број ЈНМВ 24/2018, а не ЈНМВ 18/2018, како 

потенцијални понуђач наводи у овом допису. 

  

 

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 јавне набавке 

                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                 

http://www.zelenilo.com/

