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Број:5.2.-33485 

Дана: 31.10.2019.    

                                                                              

                                                               

Предмет: Одговори  на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

дана 30.10.2019. године за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга израде процене 

ризика од катастрофа, број 82/19. 

 

 

Дана 30.10.2019. у 16,13 часова примили смо  путем електронске поште питање у вези са   

јавном набавком услуга- Услуга израде процене ризика од катастрофа, поступак јавне 

набавке мале вредности бр. 82/19. Наручилац је потврдио пријем е-маила 31.10.2019. у 07,20 

часова. 

 

Питања гласе: 

 

У тексту ваше конкурсне документације: Услуга израде Процене ризиика од 

катастрофа јнмв 82/19 има неких нејасноћа те у складу са тачком 13. Конкурсне 

документације (страна 9) тражимо појашњење за следеће: 

 

За додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке тражите: 

 

2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 

а) Да понуђач има у радном односу или на други начин радно ангажована следећа 

лица: 

- Најмање 1(једно) лице које поседује лиценцу за процену ризика, 

специјализовано за област кризног менаџмента 

- Најмање 1 (једно) лице које је сертификовано као едукатор за менаџмент 

ризиком и које поседује важећу лиценцу за процену ризика 

 

Питања:  

-Шта сте подразуемевали под наводом: „Специјализовано за област кризног 

менаџмента“: којом се то лиценцом доказује и ко је издаје 

- Шта подразумевате под наводом: „Лице сертификовано као едукатор за 

менаџмент ризиком“. Ко издаје наведени сертификат. 

 

Предлог:  

Уместо горе тражених лиценци и сертификата (за које није јасно ко издаје) 

предлажемо да измените текст конкурсне документације и за неопходне 

кадровске капацитете наведете, у складу са Законом о смањењу ризика од 

катастрофа и управљање ванредним ситуацијама: „Да понуђач у радном односу 

има три лица која поседују лиценцу за процену ризика“ 
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Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 

 

ОДГОВОР  бр. 1: Прихватамо сугестију потенцијалног понуђача и наручилац ће у складу с 

тим изменити конкурсну документацију. Наведена измене налазиће се у Измењеној 

конкурсној документацији која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници Наручиоца. Понуђачи су дужни да своју понуду подносе искључиво на обрасцима 

из Измењене конкурсне документације. 

  

С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац ће сходно одредбама члана 63. Став 5 Закона 

о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужити  рок за 

подношење понуда. 

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


