
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Општинске управе општине 

Жабари, доставља заинтересованим понуђачима следеће: 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 16/2019 

 

„Израда процене ризика од катастрофа, план смањења ризика од катастрофа и  

план заштите и спасавања“ 

 

Као заинтересована страна за јавну набавку мале вредности бр. 16/2019 од 01.08.2019. године 

желимо да Вам укажемо на мањкавости конкурсне документације са предлогом да исту 

ускладите са законским прописима и то: 

1. На страни 10 – ДОДАТНИ УСЛОВИ траже се оврерне потврде о извршеним услугама и 

фотокопија уговора са евентуалним анексима. Ово није ваљан доказ за референцу јер 

потврде се могу обезбедити и без до краја изведеног посла-услуге, а тражење копије 

уговора са предходним наручиоцима услуге је нарушавање пословне тајне. У складу са 

наведеним предлажемо као доказ о изведеним услугама као једини меродаван документ је 

Копија решења о датој сагласности на процену односно план од стране надлежног органа 

МУП-Сектор за ванредне ситуације – органитациона јединица. Овим решењем се потврђује 

да је услуга успешно завршена све друго није ваљан доказ. 

 

Појашњење: Извршена је измена и допуна конкурсне документације, која гласи:  

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Пословни капацитет 
да је понуђач по важећој Методологији пружао услуге из области ванредних ситуација 

односно израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и израде 

Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за минимум 3 (три) наручиоца у 

уговореном року, обиму и квалитету и да у гарантном року није било рекламација на исте, до 

дана издавања потврде. 

ИЛИ  

МИНИМУМ 3 (ТРИ) РЕШЕЊА О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЦЕНУ ОДНОСНО 

ПЛАН ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА МУП-СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

 

Доказ:  

Списак изведених услуга са исказаним вредностима, врста услуге и називима наручилаца 

(референц листа), на приложеном обрасцу  

- Оверену и потписану потврду инвеститора о извршеним услугама на обрасцу из конкурсне 

документације или достава потврде референц листе на својим обрасцима под условима да 

садрже све податке које су тражене у потврди референц листе наручиоца из конкурсне  

документације , 

- Фотокопија уговора са евентуалним Анексима 

 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса Кнеза Милоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 16/2019 

Број  404-56/2019-02 

Датум 09.08.2019. год. 



ИЛИ  

Доказ:  

Копија решења о датој сагласности на процену односно план од стране надлежног органа 

МУП – Сектор за ванредне ситуације. 

 

 

2. На страни 12 тачка 4 Да понуђач поседује Лиценцу за израду процене ризика од катастрофа 

и плана заштите и спасавања, издату за правно лице, од стране Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије , је формулисано мимо прописа јер ова лиценца не гласи на 

правно лице већ на појединца који је стално запослен у правном лицу. Меродавно је 

решење- овлашћење МУП РС правном лицу за израду процене угрожености и плана 

заштите и спасавања. 

Да би се добило решење – овлашћење, правно лице мора да има 3 стално запослена са 

пуним радним временом и наравно да поседују одговарајуће лиценцеи испуњава техничке 

услове. Тражење посебно ових докумената није у складу са законским прописима. 

 

Појашњење: Извршена је измена и допуна конкурсне документације, која гласи:  

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (члан 75. Став 1. Тачка 5. ЗЈН)  

Да понуђач поседује РЕШЕЊЕ ОВЛАШЋЕЊЕ за израду процене ризика од катастрофа 

и плана заштите и спасавања, издату за правно лице, од стране Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије 

 

 

3.  На страни 31. напомињемо да се он ради по датој сагласности на Процену и План 

заштите и спасавања и на њега се не прибавља сагласност МУП-а, па вас молимо да 

текст конкурсне документације прилагодите законским прописима. Садржај и начин 

израде Плана смањења ризика од катастрофа прописује Влада, а колико је познато 

такав документ још није донет. 

 

План смањење ризика од катастрофа 

Рок извршења услуге не може бити дужи од 60 (шездесет) дана од дана прихватања Процене 

ризика од катастрофа од стране Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС.  

Под израдом плана смањења ризика од катастрофа подразумева се добијање сагласности на 

предметни документ од МУП-РС - Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне 

ситуације у Пожаревцу.  

Обавеза Понуђача је да изврши све наведене корекције на предметна документа до добијања 

наведене сагласности МУП-РС – сектора за ванредне ситуације. 

 

 

Појашњење: Извршена је измена и допуна конкурсне документације, која гласи:  

План смањење ризика од катастрофа 

Рок извршења услуге не може бити дужи од 60 (шездесет) дана од дана прихватања Процене 

ризика од катастрофа од стране Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


