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3. 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 12.04.2017. године, благовремено даје следећи одговор: 

 ПИТАЊА:  

 У циљу коректог издавања понуде по ЈНМВ К13/17 молим Вас за појашњење. Код 

понуде 1, на страни 41/73 конкурсне документације  уписали сте да је потребно за све 

објекте укључити  и допунски ризик поплаве бујице и високе воде и допунски ризик 

излива воде. 

 1. Молим Вас, да ли треба појединачно - таксативно, за сваки објекат укључити 

допунски ризик за поплаву, бујицу и високу  за с.о. на и ризик по објектима наведеним 

на страни 51/73 или укупно сума осигурања 1.000.000,00 на и ризик за објекте под 

тачком 1. Остали објекти и укупно сума осигурања  1.000.000,00 рсд на и ризик под 

тачком 2. Пословни простори. 41/73. 

Исто питање важи и за допунски ризик излива воде из водоводних и канализационих 

цеви.  

2. Молим Вас, за ближе појашњење пословно производна хала за мон.машинских и 

електричних маш. елемената са  стр 51/73. Која је то хала, место осигурања, где се 

налази да знамо о ком објекту је реч. 

 ОДГОВОРИ:  

1. Покриће допунских ризика поплаве, бујице и високе воде треба да буде предвиђено 

за сваки појединачни објекат на први ризик - сума осигурања 1.000.000,00 динара. 

Покриће допунског ризика излива воде из водоводних и канализационих цеви треба да 

буде предвиђено за сваки појединачни објекат на први ризик - сума осигурања 

100.000,00 динара. 

2. Посл-производна хала се налази у оквиру Привредне зоне Мaли Бајмок у Суботици, 

ул. 13. Нoва бр. 12. Хала је приземна у површини цца 1750 м2, а у делу од цца 280 м2 је 

П+1. Приземни део хале је производни, а спратни део је са канцеларијским простором. 



Носећа конструкција објекта је армиранобетонска (стубови и кровни носачи), а испуна 

(зидови) су сендвич термо-панели монтирани на лицу места и прихваћени од стране 

челичних међуносача. Кровни покривач је такође термо панелни. 

На објекту постоји противпожарна заштита изведена у складу са Елаборатом о 

противпожарној заштити, са са спринклер системом и аутоматским системом за дојаву 

пожара. Објекат је покривен видео-надзором са 11 камера.  

 Како одговор садржи и измену конкурсне документације, извршиће се измена 

конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. и 5. ЗЈН. 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 


