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Предмет: Одговор на питање заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке број 
404-61/2019-IV-09  
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Наручилац објављује одговоре 
на постављена питања и такође истовремено врши измену конкурсне документације  
 
 
Питање: 
У оквиру конкурсне документације за јавну набавку број 404-61/2019-IV-09 у делу 
услова за учешће сте навели  као додатни услов:  
 
“Да понуђач поседује важећу полису осигурања од законске грађанске одговорности за 
штете услед смрти, повреда тела и здравља, као и оштећења и уништења ствари 
трећих лица и одговорности за штету која је настала из послова и активности 
осигураника понуђача. Сума осигурања ( лимит одговорности) мора да износи најмање 
1.000.000,00 евра по штетном догађају и укупно за период осигурања у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС.“ 
 
Како је полиса осигурања коју тражите, ограничена укупном сумом осигурања а што 
практично значи да је понуђач могао, пре расписивања или у току јавне набавке, да 
направи штету у износу од 1.000.000,00 евра код неког од својих референтних 
наручилаца, и да штета, у назначеном износу, буде намирена из полисе осигурања, 
чиме би износ полисе у моменту отварања понуда био исрпљен, односно да у оквиру 
понуде, понуђач достави „папир“ да поседује полису, а да реално она нема никаквог 
смисла за јавну набавку јер је потрошена.  
Овим путем желимо да вам укажемо да постављени услов није у логичкој вези са 
предметом јавне набавке, па вас молимо да извршите измену конкурсне документације 
у овом делу у смислу да тражени износ по штетном догађају се односи на сваки штетни 
догађај, односно на неограничени број штетних догађаја.  
 
 
Одговор: 
Понуђачи су у обавези да уз полису осигурања чији рок трајања не сме бити краћи од 
годину дана од првог дана важности полисе доставе Потврду осигуравајуће куће да је 
полиса важећа и да уговорена сума осигурања није исрпљена ( да није потрошена 
агрегатна сума) односно да полиса има покриће за евентуалне штетне догађаје. 
 
 
Ова информација чини саставни део конкурсне документације, сходно члану 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страни 
наручиоца. 
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