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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 
Конкурсне документације за јавну услуга – „Израда Процене 

угрожености Аутономне покрајине Војводине од елементарних 
непогода и других несрећа, са Планом заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама“ ЈНОП 1/2018 
 
 

  

Наручилац је путем e-maila 29. октобра 2018. године примио захтев којим 
се тражe додатне информације или појашњења у вези са Конкурсном 
документацијом за јавну набавку услуга – „Израда Процене угрожености 

Аутономне покрајине Војводине од елементарних непогода и других несрећа, са 
Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама“ број 1/18 

 
У оквиру наведеног захтева, постављена су 8 (осам) питања и предлога 

који се односе на 1.ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, 2.РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, 3.ЕДУКАЦИЈУ, 4.РОК ЗА 
ДОСТАВЉАЊЕ ТРАЖЕНИХ ПОДАТАКА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА, 

5.ДОСТАВЉАЊЕ ПЕРИОДИЧНИХ ИЗВЕШТАЈА, 6.РОК ОТКЛАЊАЊА 
ПРИМЕДБИ ПО РЕКЛАМАЦИОНОМ ЗАПИСНИКУ, 7.ДОБИЈАЊА МИШЉЕЊА 
И САГЛАСНОСТИ НА „ПРОЦЕНУ“ И „ПЛАНОВЕ“ и 8.УСЛОВ ЗА 

РАСКИДАЊЕ УГОВОРА И РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА са ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

ПРИМЕДБИ И ПРЕДЛОГА. 
 

Одговор Наручиоца: 

 

1. У вези са  питањима и предлозима под редним бројем 1. до 8. 
Наручилац  сматра да су иста искључиво предлози за измену услова и рокова 
Конкурсној документацији за јавну набавку услуга, а не захтеви за 

појашњењем и додатним информацијама,   те остаје код услова и рокова који су 
постављени у Конкурсној документацији за јавну набавку услуга – „Израда 

Процене угрожености Аутономне покрајине Војводине од елементарних 
непогода и других несрећа, са Планом заштите и спасавања у ванредним 



ситуацијама“ број 1/18. Ово тим пре, што  сматра да су  постављени услови и 

постављени рокови у функцији израде што квалитетнијих тражених докумената. 
Испуњење услова који су  постављени у Конкурсној документацији за јавну 

набавку услуга указује на темељан приступ и рад понуђача,његову озбиљност, 
ажурност и свеобухватност. 

 

Овај одговор, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објaвљује се на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца 
www.vojvodina.gov.rs/sr/секретаријати/секретаријат-покрајинске-владе link 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 
 

Комисија за јавну набавку 

 

 


