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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 
 

у вези конкурсне документације за јавну набавку ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  услуга- Услуге 
ангажовања агенције за безбедност за обављање послова безбедности и здравља на 

раду и координатора  безбедности и здравља на раду у фазама пројектовања и 
извођења радова и израда Плана превентивних мера 

ред.број ЈНMВ 1.2.3/2020, БРОЈ  КД: 22-3/6-2020од  27.април.2020.године 
   

Предмет:  Појашњење за јавну набавку услуга- Услуге ангажовања агенције за безбедност 
за обављање послова безбедности и здравља на раду и координатора  безбедности и 
здравља на раду у фазама пројектовања и извођења радова и израда Плана превентивних 
мера 
            Дана 06.04.2020. године примили смо е-mailом допис  којим заинтересовани понуђач 
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга- Услуге 
ангажовања агенције за безбедност за обављање послова безбедности и здравља на 
раду и координатора  безбедности и здравља на раду у фазама пројектовања и 
извођења радова и израда Плана превентивних мера, у оквиру којег је постављено;  

 

Наручилац: 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА 
 
Комисија за јавну набавку: 
Број: ................................. 22-3/4-2020 
Датум:....................22.април.2020.године  
Нови Сад 

Број: ................................. 22-3/14-2020 

Датум:....................30.април.2020.године 
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- Комисија је сагледала Захтев заинтересованог понуђача и све  могућности за 

измену, које се могу дозволити и у којој мери.   
     

Одговор на Питање број 1:  
 

Комисија је сагласна да  се прихвати захтев за измену конкурсна документација  у делу 
пословног капацитета како би се  омогућило што већем броју понуђача  да учествује у 
набавци, одредиће у измени конкурсне документације минимални прихватљиви број 
референци  али не одустаје од захтева за референце за установе културе 
 

Одговор на Питање број 2,  
 
Комисија је  прихватила захтев  заинтересованог понуђача  за Питање број 2,  
 

Комисија је констатовала  да је  начињена техничка грешка  у предмеру и спецификацијама 
које  се односе на  перид извршења односно   по реализацији јавне набавке обрачунски 
период  није  11 месеци већ 10 до  краја реализације  уговора 
 
 На основу констатованог комисија ће у законом предвиђеном року  извршити 
измену конкурсне документације  и  исту објавити на порталу јавних набавки и сајту 
завода 
 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) , објављује се на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници Наручиоца. 
             
 
 
Комисија: 
1. Вељко Новаковић,председник, 
2. Слободанка Бабић, члан 
3. Мирослав  Матић,члан                                             
                                                       

 


