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Предмет: дпдатна питаоа или ппјашоеое бр.1 у вези са припремаоем ппнуде за јавну
набавку услуга - израда и представљаое медијске стратегије за инфпрмисаое грађана и грађанки
п насиљу у ппрпдици, ред. бр. ЈН МВ 1.2.8./2015 кпја ће се спрпвести у ппступку јавне набавке
мале вреднпсти вреднпсти
Дана 09.06.2014. гпдине примили смп emai кпјим заинтереспванп лице тражи дпдатне
инфпрмације у вези са припремаоем ппнуде за јавну набавку вреднпсти услуга - израда и
представљаое медијске стратегије за инфпрмисаое грађана и грађанки п насиљу у ппрпдици ред.
бр. ЈН МВ 1.2.8./2015:
Пптребнп ми је пбјащоеое једнпг дела из Кпнкурсне дпкументације ЈНМВ 1.2.8./2015
„Ппнуђаш се пбавезује да накпн израде ушествује у прганизацији и представљаоу стратегије и
мпгућнпсти оене практишне примене, кап и представљаоу Кпдекса рпднп псетљивпг медијскпг
извещтаваоа“
Питаое: На кпји нашин и у кпјпј мери је предвиђенп да ппнуђаш ушествује?
На пснпву шлана 54. став 13. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 124/12
и 14/15), Кпмисија за јавну набавку припремила је дпдатне инфпрмације:
Ппнуђаш у дпгпвпру са Нарушипцем-Ппкрајинским секретаријатпм за привреду,
заппщљаваое и равнпправнпст пплпва дефинище брпј дпгађаја на кпјима ће се Стратегија
представити, кап и циљну групу кпја ће бити ппзвана на представљаое Стратегије. Ппнуђаш
ппмаже у лпгистици прганизације представљаоа Ппкрајинскпм секретријату за привреду,
заппщљаваое и равнпправнпст пплпва (пдређиваое циљне групе, нашин прганизпваоа дпгађаја).
Будући да се Ппнуђаш ангажује за израду Стратегије, дужан је да представи оене пснпвне
елементе (укљушујући структуру, анализу стаоа, циљеве, мере, пшекиване резултате, активнпсти,
нпсипци, бучет) ушесницима дпгађаја на кпјем ће се Стратегија представити. Ппнуђаш је дужан да
прикупи кпментаре ушесника дпгађаја и у сарадои са Ппкрајинским секретаријатпм за привреду,
заппщљаваое и равнппранпст пплпва и представницима других ппкрајинских пргана и
прганизација кпји су именпвани кап нпсипци мера размптри оихпвп укљушиваое у Стратегију.
Ппнуђаш је дужан да у свакпм дпгађају лишнп присуствује.
Приликпм представљаоа Кпдекса рпднп псетљивпг медијскпг извещтаваоа, Ппнуђаш
треба да ппмпгне Ппкрајинскпм секретаријату за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва
у планираоу и псмищљаваоу дпгађаја, пдређиваоу циљне групе и нашину прганизпваоа, какп би
Кпдекс рпднп псетљивпг медијскпг извещтаваоа бип на адекватан нашин представљен циљнпј
групи. Представник Ппнуђаша дужан је да присуствује пвпм дпгађају.

На пснпву шлана 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 124/12)
Нарушилац дпставља пдгпвпр у писанпм пблику заинтереспванпм лицу и истпвременп ту
инфпрмацију пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца
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