
 

 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 59/18, питањa и одговоре 

објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта 

Србије''  

 

ЈНМВ 59/18 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ И  

ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА  

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 02– 13.11.2018. 

 

Питања потенцијалног понуђача: 

 

Молимо Вас за појашњење, у смисли одредби Закона о јавним набавкама, које се 

односи на посебан услов под редним бројем 1 "Лиценцу за процену ризика у заштити 

лица, имовине и пословања". 

Дакле, у питању је лиценца која нема никакве везе са предметом јавне набавке. Једнако 

као да се тражи нека лиценца из нпр. грађевинске области. Стога је наше питање да ли 

је ово грешка а ако није да ли је довољно да у радном односу постоје лица која имају 

ову лиценцу или је неопходно да привредно друштво односно предузетник морају да 

имају ову лиценцу. 

 

 Одговори на питања: 

У складу са горе наведеним питањем, мења се конкурсна документација у делу: 

-поглавље III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, тако што се поред наведених услуга 

додаје и  услуга израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈП 

''Скијалишта Србије''; 

-поглавље VII МОДЕЛ УГОВОРА, у делу Обавезе пружаоца услуга, члан 6. став 1. 

алинеја 3, тако да иста сада гласи: 

-Достави израђену Процену угрожености, План заштите и спасавања и израду Акта о 

процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈП ''Скијалишта Србије'' 

Наручиоцу у уговореном року и то у електронској и писаној форми по 2 примерка, за 

сваку од локација појединачно. 

  

Наведени додатни услови остају непромењени. 

 

У складу са горе наведеним, наручилац објављује измењену комкурсну документацију 

и обавештење о продужењу рока. (Понуде се подносе у складу са измењеном 

конкурсном документацијом објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 13.11.2018. године). 

 

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације. 

 


