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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ
БРОЈ 1.2.20/2018: ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Дана 11.05.2018. потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

1. Питање:
Предмет: Потребно појашњење

Поштована, према Конкурсној документацији за Процену угрожености у 
ванредним ситуацијама на територији града Пирота за 2018. годину под редним 
бројем 1.2.20/2018, под насловом Додатни услови- члан 76 закона (о јавним 
набавкама) наведено је:

„1.  Кадровски  капацитет:  Да  понуђач има у  радном односу на неодређено,
одређено време или ангажовано по основу уговора најмање: - једног дипломираног
инжењера са Лиценцом за израду процене ризика издату од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије“.

Сматрајући  да  додатни  услов  изазива  одређене  недоумице,  молимо  вас
појасните нам следеће:

1. Захтев да Процену ризика изради инжењер  -  није  наведно о  којој  се
врсти  инжењера  ради.  Подсетили  бисмо  да  високообразовни  систем
Републике Србије познаје више врста инжењера - па није најјасније да ли
се  тражи  инжењер  грађевине,  инжењер  електротехнике,  машински
инжењер,  санитарно-еколошки  инжењер,  пољопривредни  инжењер  и
слично?

Искористили  бисмо  прилику  да  подсетимо  да  важећи  Закон  о  ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/2008, 92/2011 и 93/2012) у чл. 49а предвиђа да
„лиценцу за процену ризика издаје Министарство лицу које има: 

1) Најмање високу стручну спрему;

2) Положен стручни испит из области процене ризика“.

Из написаног можемо закључити да закон не познаје ограничења мимо оних
горенаведених,  стога  свако  лице  које  поседује  лиценцу  за  процену  ризика  има
квалификације да изради Процену угрожености у ванредним ситуацијама.
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Искористили бисмо прилику да  вас  замолимо да  нам у  што  скоријем  року

појасните спорни услов или да га благовремено коригујете и прилагодите условима
који су предвиђени позитивним прописима.

Такође бисмо вам предложили да у циљу израде што квалитетније Процене
угрожености  захтевате  да  понуђач  има  од  Сектора  за  ванредне  ситуације
Министарства  унутрашњих послова  Републике  Србије  минимално  једну  одобрену
Процену угрожености по новој методологији израде.

1. Одговор:
На основу захтева за појашњење Конкурсне документације за Процену угрожености у
ванредним  ситуацијама  на  територији  града  Пирота  за  2018.годину  под  редним
бројем 1.2.20.2018, ставка: Захтев да процену ризика изради инжењер се брише,
тако да сада гласи: Захтев да Процену ризика израђује лице којем је лиценцу за
процену ризика издало Министарство унутрашњих послова републике Србије,
на основу Закона о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС, бр. 111/2008, 92/2011 и
93/2012)  чл. 49а, који гласи:
  Лиценцу за процену ризика издаје Министарсво лицу које има:

1. Најмање високу стручну спрему;
2. Положен стручни испит из области процене ризика.

На други део питања у којем подносилац Захтева за појашњење предлаже да  се у
циљу израде  што  квалитетније  Процене  угрожености  захтева  да  понуђач  има од
Сектора  за  ванредне  ситуације  Министарства  унутрашњих  послова  Републике
Србије  минимално  једну  одобрену  Процену  угрожености  по  новој  методологији
израде, Наручилац даје одговор да не прихвата поменути предлог.

  Комисија за предметну ЈН 
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