
 

Предмет: додатне информације или појашњења бр.1 у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у 

покрајинским органима за период 01.01.2015. – 31.12.2015. године, ЈН ОП 32/2014. 

 

Дана 09.12.2014. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге – 

осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 

01.01.2015. – 31.12.2015. године – ЈН ОП 32/2014, у оквиру којег је тражио 

појашњење: 

 

На страни 31. конкурсне документације, као додатни услов за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 76. ЗЈН, под редним бројем 2. (пословни капацитет), наведено 

је да је потребно да понуђач има обим завршених услуга у грани ЦИВИЛ (не 

индустријски објекти) од опасности од пожара и других опасности, у периоду од 5 

година (од 2009. – 2013. год.), чија сума осигурања грађевинских објеката и/или 

опреме и/или залиха по полиси износи минимум 2.000.000.000,00 динара и трајање 

полисе је годину дана. С обзиром да није наведен потребан број полиса за испуњеност 

овог услова, молим Вас да прецизирате колико полиса је потребно доставити уз понуду 

да би се доказала испуњеност наведеног услова?   

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12) Комисија за јавну набавку припремила је појашњење везано 

за припремање понуде:  

 

  Потребно је доставити минимум 5 (пет) полиса осигурања за тражени период,  

односно за сваку годину (за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. годину) минимум једну 

полису.  
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом лицу и 

истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. 
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