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9.  П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ К 13/17 

 

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на 

постављено питање од 25.04.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 

ПИТАЊA: 

 

Питање је у вези задње измене конк.документације, осигурање стакала од лома –I део ; 

II део: 

•         Табела на стр. 8/9, I Део ;  Да ли се осгурање стакала од лома  у овом делу , 

односи искључиво  на  Грађ.објекте (касарне МЗ, објекат Градска кућа….), 

Са датумом почетка осигурања :01.06.2017.-01.06.2018. 

•         Табела на стр. 9/9 ; II део ;  Да ли се ова  стакла односе искључиво на  пословне 

просторе,  са почетком 03.07.2017.-03.07.2018 

 

 ОДГОВОРИ: 

 

 С обзиром да табеле на 8. и 9. страни II Измене конкурсне документације 

представљају једну целину и да су само физички одвојене и пирказане на двема 

узастопним страницама, осигурање треба спровести на следећи начин: 

 

- Од 01.06.: овог дана почиње осигурање СВИХ стакала и других предмета 

наведених у табелама  на стр. 8. и 9., а који се налазе у следећим објектима: СВИ 

грађевински објекти (касарне, месне заједнице, објекти) и Градска кућа, 

Суботица, Трг слободе 1. 

- Овако треба поступити зато што истог дана почиње осигурање наведених 

објеката од ризика од пожара и неких друигх опасности и допунских ризика 



(поплава, бујица, висока вода и излив воде из инсталација), а према подацима из 

Измене конкурсне документације стр. 2 и 3. 

- Од 03.07.: овог дана почиње осигурање СВИХ стакала и дргих предмета 

наведених у табелема на стр. 8. и 9., а који се налазе у СВИМ објектима 

наведеним под ставком „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“. 

И у овогм случају се дан почетка покрића по полиси осигурања стакала (и других 

предмета) од лома поклапа са даном почетка покрића по полиси осигурања од 

пожара и неких других опасности и допунских ризика (поплава, бујица, висока вода 

и излив воде из инсталација) за објекте „Пословни простор“. 

 

У циљу поједностављења израде полиса, осигурање која се односе на исте објекте 

(пожарно осигурање и осигурање стакала и других предмета од лома) почињу истог 

дана. 

 


