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11.  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 28.04.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 

ПИТАЊA: 

 

У спецификацији на  стр бр.41/73  навели сте суме осигурање “I ризика” за допунски 

ризик поплаве,бујице И високе воде  за за грађевинске објекте ( остале објекте И 

градску кућу ) 1.000.000,00 РСД и допунски ризик излива воде из инсталација 

100.000,00 РСД.Исте суме сте навели И за пословне просторе. 

Да би понуде биле упоредиве наведите нам укупну суму осигурања “I ризика” за 

поплаву бујицу И високу воду за све грађевинаске објекте ,укупну суму осигурња “И 

ризика” за излив воде из инсталација за све грађевинске објекте . 

Исто то нам наведите И за пословне просторе , укупну суму “I ризика” за све пословне 

просторе за поплаву , бујицу И високу воду И укупну суму “I ризика” за све пословне 

просторе за излив воде из инсталација. 

Ако осигуравајуће куће саме буду рачунале суме осигурања за допунске ризике 

појединачно по грађевинским објектима И пословним просторима,може доћи до 

грешака и одступања,па самим тим и до неупоредивих понуда. 

 ОДГОВОРИ: 

 

- суме I ризика за допунске ризике уз осигурање објеката од пожара и неких других 

опасности (1.000.000 динара (поплава, бујица, висока вода) и 100.000 динара (излив 

воде из инсталација)) се односе на све објекте збирно (Градска кућа, месне заједнице, 

пословни простори, касарне, објекти). Овај први ризик је исцрпив;  

 

- у делу конкурсне документације који се односи на осигурање опреме од пожара и 



неких других опасности и допунског ризика излива воде из инсталација (1.000.000 

динара - први ризик) - ова опрема се налази у свим објектима (Градска кућа, месне 

заједнице, пословни простори, касарне, објекти). Први ризик код покрића излива воде 

из инсталација је исцрпив; 

 

- у делу конкурсне документације који се односи на осигурање механичке опреме и 

опреме од лома и неких других опасности - покрићем мора бити обухваћена механичка 

опрема и опрема у свим објектима (Градска кућа, месне заједнице, пословни простори, 

касарне, објекти); 

 

- у делу конкурсне документације који се односи на комбиновано осигурање рачунара - 
електрични рачунари са припадајућом опремом налазе у свим објектима (Градска 

кућа, месне заједнице, пословни простори, касарне, објекти). 

 

Како одговор садржи измену конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације сходно члану 63. став 1. и 5. ЗЈН. 


