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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊЕ 

ИМОВИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА  

ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 31.12.2017. ГОДИНЕ  

ЈН ОП 38/2016 

 
 Путем мејла Наручилац је дана 25.11.2016. године примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

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

покрајинским органима за период 01.01.2017.-31.12.2017.године (ЈН ОП 38/2016), у 

оквиру којег су постављена следећа питања: 

 

„1. У конкурсној документацији (страна 33/97), као један од додатних услова за 

испуњеност пословног капацитета, захтевано је да понуђач има обим извршених услуга 

осигурања имовине од опасности пожара и неких других опасности (минимум 10 полиса 

са сумом осигурања грађевинских објеката и/или опреме и/или залиха изнад 5 милијарди 

динара по полиси, закључених у 2013.,2014.,и 2015.години). У складу са тим, молимо Вас 

да потврдите да је на страни  3/97 конкурсне документације у питању грешка,  где је под 

редним бројем (7), наведено да се  пружене услуга осигурања имовине од опасности 

пожара и других опасности односе само на  грану цивил (неиндустријски објекти), што 

није у складу са захтевом у конкурсној документацији.  

 

2. Као један од додатних услова који се односи на пословни капацитет, захтевано 

је да понуђач „располаже разликом расположиве и захтеване маргине солвентности за 

неживотна осигурања/реосигурања од минимум 2.000.000.000,00 динара на дан 

31.12.2015. године“.Обзиром да се подаци који се односе на маргину солвентности од 

2015. године не исказују у Мишљењу овлашћеног актуара већ у обрасцу  „Адекватност 

капитала за неживотна осигурања/реосигурање  (образац АК-НО/РЕ), који се доставља 

Народној банци Србије, молимо Вас да извршите измене  и да документовање 

испуњености услова ускладите са важећом регулативом. 

 

3. На страни 50/97 конкурсне документације наведен је период осигурања 

01.01.2017. – 31.12.2016. године. Молимо Вас да потврдите да је у питању грешка. 

  

4. На страни 70/97 у обрасцу број 6)7)2)  - образац – списак најважнијих пружених 

услуга осигурања машина од лома и неких других опасности, наведено је да се односи на 

„услуге осигурања имовине од опасности пожара и неких других опасности у периоду од 3 

године (2013-2015), чија сума осигурања грађевинских објеката и/или опреме и/или 

залиха по полиси износи минимум 2.000.000.000,00 динара, трајање полисе годину дана, 

минимум 10 полиса“.Молимо Вас да потврдите да је у питању грешка. 

 

5.  Конкурсном документацијом је захтеван кадровски капацитет „да понуђач има 

запослена односно радно ангажована најмање: 3 дипл.грађевинска инжењера, 5 дипл. 

инжењера електротехнике и 5 дипл. инжењера машинства“, а као доказ потребно је 

доставити „копије уговора о раду/радном ангажовању и пријаве осигурања за тражена 
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лица“. Образац изјаве о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за 

понуђача – кадровски капацитет ( страна 72-73. конкурсне документације) није усклађен 

са овим захтевом и није јасно како се попуњава. Молимо за појашњење. 

 

6.  За осигурање објеката и опреме „Покрајинског секретаријата за урбанизам и 

заштиту животне средине“ (више локација),у конкурсној документацији нису захтевани 

допунски ризици 1.поплаве, бујице и високе воде и 2. излив воде из водоводних и 

канализационих инсталација. Да ли је потребно укључити ове допунске ризике и на које 

суме? 

 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр:124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачинила је дана 

28.11.2016. године Додатне информације/појашњења бр.1 конкурсне документације и 

дала следеће одговоре на постављена питања: 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА: 

 

1) Дана 28.11.2016. године сачињене су Измене и допуне конкурсне документације 

бр.2 - пречишћена конкурсна документација, које су објављене на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа - 

линк Јавне набавке, а којима је отклоњена наведена техничка грешка. 

2) Дана 28.11.2016. године сачињене су Измене и допуне конкурсне документације 

бр.2 - пречишћена конкурсна документација, које су објављене на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа - 

линк Јавне набавке, а којима је као доказ о испуњености додатног услова у 

погледу пословног капацитета додат и Образац Адекватност капитала за неживотна 

осигурања/реосигурање  (образац АК-НО/РЕ). 

3) Дана 28.11.2016. године сачињене су Измене и допуне конкурсне документације 

бр.2 - пречишћена конкурсна документација, које су објављене на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа - 

линк Јавне набавке, а којима је отклоњена наведена техничка грешка. 

4) Дана 28.11.2016. године сачињене су Измене и допуне конкурсне документације 

бр.2 - пречишћена конкурсна документација, које су објављене на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа - 

линк Јавне набавке, а којима је отклоњена наведена техничка грешка. 

5) Дана 28.11.2016. године сачињене су Измене и допуне конкурсне документације 

бр.2 - пречишћена конкурсна документација, које су објављене на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа - 

линк Јавне набавке, а којима је измењен образац изјаве о кључном техничком 

особљу и другим експертима који раде за понуђача – кадровски капацитет. У 

предметном обрасцу, поред тражених инжењера могу се уписати и имена лица која 

ће бити одговорна за извршење уговора, као и лица одговорних за контролу 

квалитета. 

6) За локације Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

није потребно укључити допунске ризике 1.поплаве, бујице и високе воде и 2. 

излив воде из водоводних и канализационих инсталација.  

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се  

објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца - 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 

 

            КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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