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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

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“  

ЈН 1/2018 

  

Наручилац је путем e-maila 17. октобра 2018. године примио захтев којим се 
тражe додатне информације/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“. 

 

У оквиру наведеног захтева, постављена су следећа питања: 

 

 „Обраћам Вам се поводом поступка јавне набавке „ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ 

НЕСРЕЋА, СА ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА“ БРОЈ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/18. 

Као додатни услов наведено је: "Да је понуђач у претходне три године (2015, 2016, 

2017. година) реализовао најмање пет услуга израде процене угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа, и планова заштите и спасавања, уз 

добијену сагласност Министарства унутрашњих послова, а које се односе на 

јединице локалне самоуправе или градске општине". 
Овде се нужно постављају следећа питања: 

1. Имајући у виду да је постојећа Методологија израде на снази од 2017. те да је 

њом предвиђен и рок за усаглашавање урађених процена и планова по старој и 

поновно добијање сагласности, какав је значај и шта се доказује проценама и 

плановима из 2015 или 2016 који више не важе и који су рађени по правилима која 

више не важе. Уколико останете при постојећем ставу поставља се питање зашто не 

важе сагласности од 2012. од када у та правила израде. Наравно, једино исправно је 

тражити као референцу процене и планове која су израђена по правилима која се 

примењују и на услугу коју ви тражите. 

2. Да ли је услов 5 сагласности на процену и још 5 сагласности на планове или 

укупно 5 за процене или планове.“. 

 
Одговор Наручиоца: 

 

1. У вези са  питањем под редним бројем 1, Наручилац  остаје код услова да је 

понуђач у претходне три године (2015, 2016, 2017. година) реализовао најмање пет 

услуга израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, и 



 

 

планова заштите и спасавања, уз добијену сагласност Министарства унутрашњих 

послова, а које се односе на јединице локалне самоуправе или градске општине. 

Чињеница да је Министарство унутрашњих послова дало сагласност на процену 

угрожености и план заштите и спасавања указује да је понуђач израђивао тражена 

документа у свему поштујући прописе који су били на снази у време њихове израде. 

Испуњење овог услова указује на озбиљност, ажурност, свеобухватност  и темељан 

приступ и рад понуђача. 

 

2. У вези са питањем под редним бројем 2, као додатни услов, потребно је укупно 

пет извршених услуга чији је предмет био израда процена угрожености или планова 

заштите и спасавања, под условом да је за израђени документ прибављена 

сагласност Министарства унутрашњих послова. 

 

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 Link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

 

 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

Име и презиме 

др Здравко Живковић, председник       ____________________ 

Адам Тот, члан                                     ____________________ 

Васил Настоски, члан                           ____________________ 

 


