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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 404-1-
215/18-24 
 

 
Дана 20.06.2018. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 
404-1-215/18-24, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15, 68/15).  
 
 Питање бр. 1: 
 „У изменама и допунама конкурсне документације, које су објављене 15.06.2018. наручилац је 
увео још један додатни услов, и то полису осигурања од одговорности, на износ од 25.000.000,00 
динара по штетном догађају. Сматрамо да је износ од 25.000.000,00 по штетном догађају 
несразмерно висок у односу на процењену вредност појединачних партија и да прибављање такве 
полисе изискује неоправдано високе трошкове за понуђаче, а нарочито што наручилац захтева да 
иста буде важећа у моменту подношења понуда када је још увек неизвесно да ли ће уопште 
потенцијалном понуђачу бити додељен уговор. Будући да је у питању услуга одржавања хигијене, 
сматрамо да је нереално да извршиоци могу проузроковати штету у толиком износу. 
 Молимо Вас да овај додатни услов прилагодите начелу економичности поступка, имајући у 
виду сврху, намену и вредност предметне набавке.“ 
 
 Одговор бр. 1: 
  Наручилац остаје при захтеваном додатном услову на стр. 18/38 КД, под тачком 5) Понуђач је 
у обавези да поседује важећу полису осигурања од одговорности на износ од 25.000.000,00 динара, 
по једном штетном догађају, која мора бити важећа на дан отварања понуда и важећа за све време 
трајања уговора.  
  
  Питање бр. 2: 
 “Шта је доказ да полиса осигурања од одговорности покрива штетне догађаје у РФЗО, чије се 
достављање захтева од изабраног понуђача, како је то наведено на страни 20 конкурсне 
документације?“ 
 
  Одговор бр. 2: 
 На стр. 20/38КД предвиђено је да ће изабрани понуђач бити у обавези да, у року од 10 дана 
од дана потписивања уговора, Наручиоцу достави доказ да полиса осигурања од одговорности 
покрива штетне догађаје у РФЗО. Наручилац ће као доказ прихватити изјаву осигуравајућег друштва 
да наведена полиса покрива штетне догађаје у РФЗО.  
 
 
                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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