
 

 

                    

  Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА   

  Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

    Број: 404-00-505-2/2020-001-008 

    Број: 404-00-506-2/2020-001-008 

          6.11.2020. године 

     Поп Лукина 7-9  

        Б е о г р а д 

 

Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 

услуга – Израда aкта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, ЈНМВ 

број 17/2020 

 

                                                                                                         Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

 

На основу члана 63, став 2, Закона о јавним набавкама, обраћамо Вам се као потенцијални 

понуђач у Јавној набавци мале вредности бр. 17/2020, Јавна набавка услуге израде акта о 

процени ризика у заштити лица, имовине о и пословања, за појашњење: 

 

Питање 1. 

У конкурсној документацији у Додатним условима – Пословни капацитет, Наручилац 

захтева: 

„ да  понуђач поседује Сертификат о оспособљености за спровођење превентивних мера у 

спречавању ширења заразне болести  КOVID 19“ 

Молимо за појашњење која овлашћена установа издаје наведени сертификат и да ли се 

односи на правно лице и/или запосленог у правном лицу. 

 

Одговор 1: 

Сертификат се може добити од сертификационих тела, као нпр. INTERCERT и других.  

 

Питање 1. 

Молимо за појашњење конкурсне документације у поступку Јавне набавке мале вредности 

број 17/2020 за услуге израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања. 

Наиме, код пословног капацитета понуђача на страници број 14. Конкурсне документације, 

наведено је да право на учешће има понуђач који поседује важеће сертификате односно 

стандарде из области предмета јавне набавке, између осталих, и сертификат о 

оспособљености за спровођење превентивних мера у спречавању ширења заразне 

болести KOVID 19. 
Молимо Вас да прецизирате о ком се сертификату ради и ко спроводи сертификацију. 

Нашом претрагом нисмо успели да препознамо тражени сертификат. Дошли смо само до 

сазнања да је Центар за безбедну куповину (SSC), независна компанија из Шведске доделила 

појединим тржним центрима у Србији потврду о усаглашености са COVID 19 сигурносним 

мерама.  



 

 

Да ли се тражени сертификат односи на ту врсту потврде? Или је у питању нека врста обуке? 

 

Одговор 1: 

Сертификат се може добити од сертификационих тела, као нпр. INTERCERT и других.  

 

 

Комисија за јавну набавку 


