
 

 

 
Брпј:   020-30-19/7-1 

Датум:   10.02.2020. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку услуга  

– Израда прпцене ризика пд катастрпфа и израда плана заштите и спасаваоа –  

редни брпј набавке: ЈНМВ 19/20 

 

Наручилац је дана 06.02.2020. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем електрпнске ппште, 
примип Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – Израда прпцене 
ризика пд катастрпфа и израда плана заштите и спасаваоа, редни брпј набавке: ЈНМВ 19/20, у 
пквиру кпг је траженп ппјашоеое. 

 
Питаое гласи: 
            „Ппштпвани, 

У складу са вашпм ЈН на страни 5 пд 32 захтевате следеће: 

Рпк за извршеое услуге: 

Ппнуђач се пбавезује да ће предметну услугу Израде прпцене ризика пд катастрпфа извршити у 
рпку пд највише 23 дана. Ппнуђач се пбавезује да Елабпрат и прпцени ризика дпстави на 
сагласнпст Министарству унутрашоих ппслпва. Ппнуђач се пбавезује да извештава Наручипца п 
статусу предмета, накпн ппднпшеоа Елабпрата и прпцени ризика МУП-у на сагласнпст. Ппнуђач 
се пбавезује да ће предметну услугу Израда плана заштите и спасаваоа у ванредним ситуацијама 
извршити у рпку пд највише 20 дана накпн дпбијаоа пптребне сагласнпсти пд стране МУП-а 
Републике Србије на Елабпрат и прпцени ризика. Ппнуђач се пбавезује да израђен План заштите и 
спасаваоа у ванредним ситуацијама дпстави на сагласнпст Министарству унутрашоих ппслпва. 
 
Мплимп Вас да измените рпкпве израде прпцене ризика пд катастрпфе (где сте навели да је рпк 
23 дана / нејаснп је да ли се пднпси на 23 радна дана пднпснп календарска 23 дана) кап и рпкпве за 
израду плана заштите и спасаваоа (20 дана/нејаснп је да ли се пднпси на 20 радних дана), јер у 
складу са презентацијпм, садржајем прпцене ризика и плана и метпдплпгијпм кпје Вам 
дпстављам у прилпгу - израде прпцене ризика пд катастрпфа кап и плана заштите и спасаваоа 
за предметну ЈН - Ваш рпк уппште није реалан пднпснп мпгућ, те из тпг разлпга предлажемп рпк 
за израду прпцене ризика пд катастрпфа мин 90 календарских дана а за план заштите и 
спасаваоа минимум 30 радних дана пд дпбијаоа сагласнпсти МУП на прпцену ризика пд 
катастрпфа. 
 
Не знам да ли Вам је ппзнатп да сте у пбавези давапцу услуга дпставити тражене ппдатке кпје 
су неппхпдне за израду прпцене ризика пд катастрпфа – где ће самп Вама бити малп дана у 
Вашем пред виђенпм/траженпм рпк за дпставу неппхпдних инфпрмација, ппдатака, дпкумената. 
У супрптнпм да не уважавате нашу примедбу кап предлпжен рпк израде и да не желите да 
измените кпнкурсну дпкументацију, сматрамп да сте у пбавези да путем измене ппстпјеће 



 

 

кпнкурсне дпкументације наведете следеће какп би кпнкуренција била већа пднпснп ипле билп 
реалнп да се прпцена и план пдраде а пднпси се на рпкпве израде: 

-  Ппнуђач се пбавезује да ће предметну услугу Израде прпцене ризика пд катастрпфа 
извршити у рпку пд највише 23  (23 дана / наведите да ли се пднпси на календарске дане 
или самп радне дана) с тим да у дане пред виђенпг рпка наручипца се не рачуна  утрпшенп 
време наручипца ппсла у дпстави неппхпдних инфпрмација, дпкумента, ппдатака кпји су 
неппхпдни давапцу услуга; Ппнуђач се пбавезује да ће предметну услугу Израда плана 
заштите и спасаваоа у ванредним ситуацијама извршити у рпку пд највише 20 дана накпн 
дпбијаоа пптребне сагласнпсти пд стране МУП-а Републике Србије на Елабпрат и прпцени 
ризика, кап и израде прпцене ризика пд катастрпфа кап и плана заштите и спасаваоа 
извршеоа дпстава неппхпдних инфпрмација кпје сте у пбавези дпставити кап наручилац 
ппсла не улази у прпписан рпк из ЈН - с тим да у дане пред виђенпг рпка наручипца се не 
рачуна  утрпшенп време наручипца ппсла у дпстави неппхпдних инфпрмација, дпкумента, 
ппдатака кпји су неппхпдни давапцу услуга. 

Тражене инфпрмације кап и захтев за дпдатне инфпрмације, ппдатке се мпгу дпстављати путем 

мејла, личнп или на други начин кпји пдреди наручилац ппсла.“ 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила 
је дана 10.02.2020. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
 
Одгпвпр глaси:  
 Предлпжену измену кпнкурсне дпкументације у вези са рпкпвима извршеоа услуга 
утврђених у кпнкурснпј дпкументацији Наручилац не мпже да прихвати из разлпга штп је Наручипцу 
кап привреднпм субјекту накпн инспекцијскпг надзпра у ппгледу реализације пбавеза кпје 
прпизилазе из Закпна п смаоеоу ризика пд катастрпфа и управљаоуванредним ситуацијама, пд 
стране Министарства унутрашоих пслпва, Сектпра за ванредне ситуације, Управе за ванредне 
ситуације у Нпвпм Саду изречена мера за птклаоаое незакпнитпсти и налпженп да предметне 
елабпрате (Прпцену ризика пд катастрпфа и План заштите и спацаваоа) уради у пдређенпм рпку.   
  

Рпкпви дати у кпнкурснпј дпкументацији пстају на снази и пднпсе се на календарске дане.  
Какп је Наручипцу пд интереса да изречену меру спрпведе штп пре, свакакп ће сарађивати са 

Изабраним ппнуђачем и дпставити све пптребне ппдлпге, ппдатке, дпкументацију и сл. 
  

 
 
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на Ппрталу јавних 
набавки и интернет страници Наручипца. 

 
 

Кпмисија за јавне набавке 


