
Појашњење конкурсне документације - одговори на питања заинтересованог лица за јавну 

набавку мале вредности услуга бр. 04/19 под називом: Услуге осигурања објеката, возила, 

запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима за потребе установе 

Студентски центар у Крагујевцу 

 
 
Питање:  

У вези ЈН број 04/19 за набавку услуга осигурања имовине, запослених, возила и одговорности из 
делатности према трећим лицима, коју расписује наручилац Студентски центар „Крагујевац“, 
неопходне су нам следеће информације: 
 

1. Који објекти наручиоца, на којим адресама и са којим појединачним сумама осигурања су 
обухваћени вредношћу од 245.126.977,30 РСД из Спецификације предмета набавке 
(страна 6. Конкурсне документације) 

2. У Спецификацији предмета набавке, у делу који се односи на каско осигурање наведених 
возила (страна 8. Конкурсне документације) нису наведени подаци о возилима под редним 
бројевима 1 и 2. С тим у вези, потребно је доставити очитане саобраћајне дозволе свих 5 
возила која се каско осигуравају како би вредности из Каталога АМСС-а биле прецизно 
одређене. 

3. У делу Спецификације предмета набавке који се односи на осигурање одговорности из 
делатности неопходно је доставити податке о: 
- Укупном годишњем приходу за 2018. годину 
- Планираном годишњем приходу за 2019. годину 

4. Доставити податке о броју и износу исплаћених штета у претходној години осигурања за 
имовинска осигурања, осигурање запослених и гостију (ако вам је доступан овај податак за 
лица), осигурање одговорности из делатности и за каско осигурање. 

 
Одговор 1:  

Укупну вредност грађевинских објеката чини збир вредности следећих објеката: 
1. Павиљон 1 на адреси Радоја Домановића бр. 1 - набавне вредности 88.741.045,54 
2. Павиљон 2 на адреси Радоја Домановића бр. 1 - набавне вредности 63.539.617,26 
3. Павиљон 3 на адреси Бранка Радичевића бр. 1 - набавне вредности 74.287.333,00 
4. Управна зграда на адреси Војводе путника бр.53 - набавне вредности 18.476.048,80  
5. Монтажна гаража на адреси Радоја Домановића бр. 1 - набавне вредности 82.932,70 

 
 
Одговор 2: 

Наручилац доставља копије очитаних саобраћајних дозвола.  













 
 

Одговор 3: 

Укупан годишњи приход остварен у 2018. години износи 312.788.754,27 динара за текућу су 
приходи планирани на истом нивоу. 
 
 
Одговор 4:   

У претходној години  нисмо посебно евидентирали број и врсту штетних догађаја на имовини тако 
да не располажемо траженим податком. 
 


