
 

 
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. 03– 13.11.2018. 

 

Питања потенцијалног понуђача: 

 

У поглављу V, тачка 1. подтачка 1.2 као додатни услов захтева се да потенцијални 

понуђач мора да поседује Лиценцу правног лица за процену ризика у заштаити лица, 

имовине и пословања. Пошто је предмет Јавне набавке Израда процене угрожености и 

Плана заштите и спасавања, не постоји разлог да се захтева наведена Лиценца јер се 

предметна Услуга не пружа на основу те лиценце. Такав захтев није у складу са чл. 76. 

Закона о јавним набавкама јер није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Наиме, 

предметна услуга се врши на основу Закона о ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', 

бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и Методологије за израду процене угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2017) којима се 

дефинише да је за пружање предметне услуге једино потребно да лице које врши израду 

поседује Лиценцу за израду процене ризика у ванредним ситуацијама. 

Из тог разлога захтевамо да се из конкурсне документације избаци додатни услов да 

потенцијални понуђач поседује Лиценцу правног лица за процену ризика у заштаити 

лица, имовине и пословања.   

 

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. 

 


