
                                        
                             Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 3265-11/16 

                     Датум: 2. децембар 2019. године 

                                    Б е о г р а д 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку  

- Извођење грађевинских радова на санацији оштећења конструкције у делу објекта 

Министарства спољних послова - 

редни број ЈН 34/2019 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 29. 

новембра 2019. године  у 14:06 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У тачки 3. Техничке спецификације – под 3.5 Полиса осигурања, стоји: 

„Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од одговорности из 

делатности у складу са Законом о планирању и изградњи…“. 

У члану 10. нацрта Уговора, стоји: 

„Извођач радова је у понуди доставио важећу Полису осигурања од одговорности из 

делатности у складу са Законом о планирању и изградњи…“. 

ПИТАЊЕ: 

За добијање Полиса осигурања од одговорности, Друштвима за осигурање се доставља 

примерак потписаног Уговора, а не нацрт Уговора из Конкурсне документације. 

Имајући у виду изнето, те да се полиса осигурања од одговорности не може добити пре 

потписивања Уговора, постављамо питање, да ли је довољно да се уз понуду достави Изјава 

оверена од стране овлашћеног лица понуђача, да ће у случају ако његова Понуда буде 

изабрана као најповољнија, доставити Полису осигурања од одговорности у року од 10 дана 

по потписивању Уговора. 

1. Одговор Комисије: 

Биће прихваћена изјава оверена од стране овлашћеног лица понуђача.  



Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и иста ће бити објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 


