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Број:215/2016
Дана: 25.05.2016. године у Новом Саду.

На основу члана 63. став 3. а у вези са ставом 2. Комисија за јавну набавку бр. 3/2016 по 
постављеном питању/примедбу даје следећи 

Одговор/Појашњење
Постављено  питање/примедба у  погледу  конкурсне  документације  набавке  услугe
oсигурања ЈН 3/2016:  

1. “Poštovana,
Vezano za raspisan konkurs za javnu nabavku male vrednosti br. 3/2016 za usluge osiguranja kod Prtije
2-Usluge osiguranja od nezgode 66512000 naveden je zahtev za dostavljanje ponude za slučaj smrt 
usled bolesti.

Osiguranje za slučaj smrti usled bolesti spade u životne vrste osiguranja (član 8 Zakona o osiguranju), 
dakle osiguranjem od posledica nezgode ne može biti obuhvaćeno osiguranje za slučaj smrti usled 
bolesti prema Zakona o osiguranju.”

Одговор: У складу са вашом примедбом дошло је до измене и допуне конкурсне документације 
ЈН 3/2016.

2. “Takođe, molimo pojašnjenje sa sledeće:

Na strain 5. u delu Partija1 navodi se da je potrebno dostaviti ponudu za dopunske rizike izliv vode I 
poplavu I bujicu za opermu I zalihe .U tabelarnom pregledu na strain 26. tenderske dokumentacije, 
navodi se sumu na prvi rizik 150.000.000,00 RSD. Da li je prikazana suma zbirna suma za opremu I 
zalihe ili pojedinačno po 150.000.000,00 RSD za opremu I 150.000.000,00RSD za zalihe?”

     Одговор: На страни 5. конкурсне документације ЈН 3/2016, у делу Партија 1, наводи се да је 
потребно доставити понуду за допунске ризике: за опрему: поплаве, вујице, високе воде, на 
први ризик; излив воде из инсталација, на први ризик; залихе неновчаних обртних средстава-
поплаве, вујице, високе воде, на први ризик; излив воде из инсталација, на први ризик.

      У табеларном прегледу на страни 26. конкурсне документације ЈН 3/2016, наводи се сума на 
први ризик од 15.000.000,00 (словима: петнаест милиона динара). Приказана сума је збирна 
сума, и то за део опреме (која може бити изложена опасностима од наведених допунских ризика)



у износу од 4.998.925,31 динара, као и за све залихе у износу од 10.001.074,69 динара.

      

      3. “Na streni 27. u tabelarnom prikazu ” Ž” predmet osigurnja je oprema CTP –uređaj za osvetljenje 
grafičkih ploča I osgiravajuće pokriće –kvar I lom, da li je to ista operma koju navodite na strain 29 I 
pripada Partiji 3?”

      Одговор: На страни 27. конкурсне документације ЈН 3/2016 у табеларном приказу ” Ж” предмет 
осигурања је опрема ЦТП –уређај за осветљење графичких плоча и осигуравајуће покриће –квар
и лом, налази се иста опрема коју смо навели на стр.29 конкурсне документације ЈН 3/2016 и 
иста припада Партији 3.

     4. “Da li posedujete čuvarsku službu, video nadzor I koju vrstu protivpožarne zaštite posedujet?”

      Одговор: Поседујемо чуварску службу (физичко присуство 24 часа) на обе локације у Новом 
Саду на којима постоји други разред опасности (Војводе Мишића 1 и Лазе Нанчића 47), као и 
видео надзор. Такође, поседујемо систем ПП заштите на бази јонизујућих и ручних јављача, ПП 
апарата, и хидрантске мреже. 
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