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  СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

                                              КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

Предмет: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ 

1.2.2П3-2018 (1.2.2 у Плану  набавки за 2018. годину) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 

број ЈНМВ 1.2.2П32018 (1.2.2 у Плану  набавки за 2018. годину) – услуга израде 

Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, са Проценом угрожености, 

ОРН:79417000 - доставило је наручиоцу писани захтев путем e/mail-а дана 13.07.2018. 

године у 15:29 часова, (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној 

документацији назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем email-a, 

шаљу само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 

часова). 

 С обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 

3.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње 

да тече 14.07.2018. године.  

Заинтересовано лице може у складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, у 

писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем конкурсне документације, при чему може да укаже наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке или неправилности у конкурсној документацији, у року 

утврђеном поменутим чланом Закона.  

   

Наведеним e/mail-ом тражи се појашњење/одговор на следећа питања: 

 

 

ПИТАЊЕ:  

 

1.„Молимо Вас за образложење из ког разлога тражите као обавезан услов да 

привредно друштво поседује 10 запослених, а да само једно лице поседује Лиценцу за 

израду Процене ризика?“ 

  

ОДГОВОР: 

 

1. У складу са чланом 76. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 

бр.124/12, 14/15, 68/15) наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове 

за учешће и поступку јавне набвке. Према ставу 2. члана 76. истог Закона, наручилац у 

конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 

у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то 



потребно имајући у виду предмет јавне набавке. Сходно томе, услов који се односи на 

неопходни кадровски капацитет у предметној јавној набавци мале вредности 

представља додатни услов према одредбама Закона о јавним набавкама, а не „обавезан 

услов“, како је наведено у питању потенцијалног понуђача.  

Додатни услов у погледу кадровског капацитета наручилац опредељује према 

својим потребама и оцени сврсисходности датог услова. У конкретном случају, 

приликом одређивања додатног услова кадровског капацитета неопходног за учешће у 

поступку јавне набавке, наручилац је водио рачуна о томе да исти одреди у складу са 

важећим законским прописима, као и на начин који не ограничава конкуренцију међу 

понуђачима, а истовремено да исти услов буде у логичкој вези са предметом јавне 

набавке и пружи сигурност наручиоцу у погледу правне и статусне стабилности 

заинтересованих лица као потенцијалних понуђача у предметној јавној набавци.  

Потенцијални понуђачи треба да докажу да испуњавају додатни услов траженог 

кадровског капацитета управо из разлога да би потврдили потребну озбиљност и 

поседовање капацитета да изврше предметну јавну набавку у складу са релевантним 

законским прописима,  потребама и очекивањима наручиоца.  

Сходно наведеном, наручилац уважава мишљење заинтересованог лица везано 

за то да „ваљану документацију може израдити само тим стручњака, који поседују 

Лиценце за израду Процене ризика“. У том смислу је наручилац у конкурсној 

документацији (одељак 3.2.) предвидео, као један од додатних услова, неопходни  

кадровски капацитет који подразумева да потенцијални понуђач у моменту подношења 

понуде обавезно има минимун  1 (једно) запослено лице које поседује  важећу Лиценцу 

за процену ризика издату од стране Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије у складу са чл. 49а Законом о ванредним ситуацијама (Службени гласник РС, 

бр. 111/09, 92/11, 93/12) и Правилником о програму, начину и трошковима полагања 

стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика (Сл. гласник 

РС бр. 8/13), а које ће лице бити одговорно за квалитетно пружање услуге из предмета 

ове јавне набавке.  

На тај начин, наручилац је поступио у складу са одредбама поменутог посебног 

прописа којим је регулисана област предмета ове набавке, а којим прописом није 

предвиђен неопходан број лица која поседују важећу Лиценцом за послове израде 

процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 

остављајући тако могућност да наручилац изврши процену у том смислу. Стога је, 

приликом утврђивања додатног услова кадровског капацитета како је наведено у 

Конкурсној документацији, наручилац имао у виду реалне потребе истог за реализацију 

предметне услуге израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са 

проценом угрожености (број објеката наручиоца, њихову локацију, површину, број 

запослених лица код наручиоца, делатност,  према техничкој спецификацији/опису 

услуге која је наведена у Конкурсној документацији), водећи рачуна при томе да 

предвиђени услов кадровског капацитета обезбеди законитост и квалитет извршења 

услуге која је предмет конкретне набавке.  

 

ПИТАЊЕ: 

2. „Зашто у конкурсној документацији није прецизирано које струке могу бити 

поменутих 10 запослених лица?“ 

 

ОДГОВОР: 

 

2. Наручилац према одредбама Закона о јавним набавкама нема обавезу да 

прецизира коју стручну спрему, стручни профил или стручно образовање морају 



поседовати лица запослена код потенцијалног понуђача односно извршиоца услуге која 

је предмет набавке. Приликом израде Конкурсне документације, наручилац је обавезан 

да у погледу услова кадровског капацитета поштује одредбе важећих радно-правних 

прописа и прописа који евентуално предвиђају посебне услове кадровске 

оспособљености за предмет појединих набавки, што је исти у конкретној набавци и 

учинио (одељак 3.4. – 3.4.3.).  

Закон о јавним набавкама не ограничава право наручиоца да предвиди број 

запослених лица као саставни део неопходног кадровског капацитета потенцијалних 

понуђача. Сваки од потенцијалних понуђача кадровску структуру запослених утврђује 

у складу са предметом своје делатности, потребама пословања са трећим лицима и 

степеном учешћа у правном промету, а у складу са позитивним законским прописима 

којима се уређује статус, делокруг рада односно делатност и организација правних 

субјеката. При томе, а у вези са конретном јавном набавком мале вредности, очекује се 

да озбиљно заинтересована лица и потенцијални понуђачи  располажу неопходним 

кадровским капацитетом који је предвиђен у Конкурсној документацији, који је у 

логичној вези са предметом конретне јавне набавке и који им даје кредибилитет за 

учешће у поступку предметне набавке. 

 

На основу изнетог, а поступајући у складу са одредбама важећих закона из 

области уређења ванредних ситуација, радно-правних односа и области јавних набавки, 

и руководећи се потребама наручиоца, с обзиром на број објеката, број запослених и 

делатност наручиоца, исти је предвидео додатни услов неопходног кадровског 

капацитета за потенцијалне понуђаче односно лица заинтересована за учешће у   јавној 

набавци мале вредности ЈНМВ  1.2.2ПЗ-2018 -  услуге израде Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама, са проценом угрожености за потребе Историјског 

архива Пожаревац, на начин како је то наведено у Конкурсној документацији 

предметне јавне набавке мале вредности.    

 

Ово појашњење, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.arhivpozarevac.org.rs. 

 

                        

                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 

 

http://www.arhivpozarevac.org.rs/
http://www.pozarevac.rs/

