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ПРЕДМЕТ: Измена - допуна конкурсне документације ЈН бр. ОП-У-45-1/2020-ТЗД 
Израда акта у процени ризика на радном месту и у радној околини 

 
 
 
У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама РС ( 124/12, 14/15 и 68/15) а везано за јавну 
набавку бр. ОП-У-45-1/2020-ТЗД, Израда акта у процени ризика на радном месту и у 
радној околини, наручилац доставља следећу измену - допуну:  
 
Конкурсна документација у поглављу II Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис добара и услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок, место испoруке добара и извршење услуге, евентуалне додатне услуге и 
сл. (страница 4/46), у делу Техничких карактеристика измењује - допуњује се са:  
 

- Изради План примене за спречавање појаве и ширења заразне болести – за сва 

радна места у радној околини, у складу са Правилником о превентивним 

мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије 

заразних болести (Службени гласник РС, бр. 94/2020 од 03.07.2020.) 

 
Па сада гласи: 
 
Задатак правног лица са лиценцом у области безбедности и здравља на раду је да: 

- Изради „Акт о процени ризика“, у складу са Правилником о начину и поступку 

процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС“ бр. 

72/06, 84/06 и 102/15): 

 изради предлог плана спровођења поступка ризика,  

 у току снимања радних места, изврши потребна испитивања услова радне 

околине, хемијских (одређивање меркаптана у ваздуху и укупне прашине), 

физичких (бука, хумане вибрације осим јонизујућих зрачења) и биолошких 

штетности, осветљеност, преглед и испитивање опреме за рад и достави 

прописане стручне налазе о извршеним испитиивањима услова радне 



околине, биолошких штетности и прегледу опреме за рад. (издају их правна 

лица са лиценцама за испитивање услова радне околине, биолошких 

штетности и преглед опреме за рад). 

Списак типских радних места по групама и локацијама дат у Прилогу 1.  

- Достави методологију израде процене ризика за једно карактеристично радно 

место (пример); 

- Изради План примене за спречавање појаве и ширења заразне болести – за сва 

радна места у радној околини, у складу са Правилником о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести 

(Службени гласник РС, бр. 94/2020 од 03.07.2020.) 

 

Напомена: Понуђач који буде добио посао имаће на располагању одговарајуће акте 

(ситематизацију, упуства и сл.) Транспортгас Србија доо, односно техничку 

документацију али се они неће објављивати. 

 

 
 
 


