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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР. 3 
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 5. новембра 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“. 

 
У оквиру наведеног захтева, постављенo je питање: 
 

„...како се попуњава образац XI/5? Наиме, услов је 5 сагласности 
укупно, дакле и процене и планови (нпр. 4 процене и 1 план). Међутим, 

образац је такав да подразумева да је у питању 5 сагласности на 
процене и планове и то за пет јединица локалне самоуправе.“. 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Уколико је понуђач урадио нпр. за једну локалну самоуправу оба 
документа тј. и процену и план спасавања и на оба документа је добио 

сагласност Министарства унутрашњих послова, у обрасцу XI/5 се попуњавају 
подаци како је наведено. У том случају сматра се да понуђач има два израђена 

и потврђена документа од потребних пет. Ако за један од два документа није 
добио сагласност МУП-а, тај део реченице се прецртава (нпр. ако за израђену 
процену угрожености није добио сагласност, прецртава се део реченице: 

"Процене угрожености од елементарних и других несрећа"), а остаје 
непрецртан део који се односи на документ "План заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама". Исто се поступа ако је понуђач израдио само један од 



два документа и добио сагласност МУП-а: прецртава се део који се односи на 

документ који није био предмет уговора.  
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 

 

 

http://www.vojvodina.gov.rs/sr/секретаријати/секретаријат-покрајинске-владе

