
На питања заинтересованог понуђача упућеног наручиоцу, у вези Јавне набавке 
услуга бр. Д-01/15 под називом „Услуге осигурања имовине и лица – запослених за 
потребе установе Студентски центар у Крагујевцу, наручилац даје следеће 
одговоре: 

 
 
 
1. Питање: 
 
Имајући у виду предмет јавне набавке зашто наручилац сматра 
потребним да понуђач мора да има регистровану пословницу у месту 
наручиоца како би могао узети учешће у предметном поступку јавне 
набавке? 
 
Одговор: 
Захтев наручиоца по коме понуђач, да би испунио услов за учешће у 
поступку набавке, мора да има пословницу у месту наручиоца има за 
циљ оперативније, ефикасније и економичније пословање. У колико 
пословница није регистрована у АПР довољан доказ је и одговарајући 
општи акт понуђача (оснивачки акт, односно уговор о оснивању, 
одлука о оснивању пословнице, статут, ...) из кога се недвосмислено 
може утврдити постојање пословнице у месту наручиоца. 

 
 
Питања везана за спецификацију: 
 
1. Питање: 
Обзиром да за предмет осигурања у оквиру Осигурања имовине под 
р.бр. 1 и 2 из спецификације тражите покриће за више ризика (пожар и 
излив воде из инсталација), молим Вас да дефинишете да ли у колони 
Премијска стопа треба наводити за сваки ризик појединачну премијску 
стопу и да ли у колони годишња премија треба исказати премију по 
сваком ризику или за оба ризика заједно? 
 
Одговор: 
У колони премијска стопа треба исказати обједињену премијску стопу 
са свим укљученим доплацима и попустима. У колони годишња 
премија треба исказати укупну премију по обједињеној стопи за све 
ризике заједно. 

 
 
2.  Питање: 
У оквиру осигурања имовине под р.бр. 3 и 4 из спецификације 
(Осигурање машина од лома и комбиновано осигурање рачунара) У 
колони Основица за осигурање наведене су Набавне вредности на дан 
31.12.2011. Да ли су у питању набавне вредности на дан  31.12.2011.  
или  на дан 31.12.2014? 
    

     Одговор: 



У конкурсној документацији је дошло до техничке грешке подаци о    
вредности односе се на дан 31.12.2014. године 
 
 
3.   Питање: 
У оквиру осигурања имовине под р.бр. 5 Новац у преносу нису наведене 
релације на којима се врши пренос новца, као ни број преноса у току 
године. Молимо вас да наведете релацију и број преноса у току године. 
 
Одговор: 
Пренос новца (пазара) се врши на релацији централа у улици Радоја 
Домановића број 1 – Управа за трезор у улици Бранка Радичевића 
сваког радног дана у години. 

 
 
4. Питање 
С обзиром да у оквиру Осигурања лица – запослених под редним бројем 
7 и 8 из спецификације тражите покриће за више ризика (смрт услед 
болести, смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења , 
дневна надокнада) молим Вас да дефинишете да ли у колони премијска 
стопа треба наводити за сваки ризик појединачну премијску стопу и да 
ли у колони Годишња премија треба исказати премију по сваком ризику 
или за све ризике заједно?  
 
Одговор: 
У колони премијска стопа треба исказати обједињену премијску стопу 
са свим укљученим доплацима и попустима. У колони годишња 
премија треба исказати укупну премију по обједињеној стопи за све 
ризике заједно. 

 
 
5.  Питање 
С обзиром да у оквиру Осигурања лица – запослених под редним бројем 
10 из спецификације тражите покриће за више ризика(смрт услед 
незгоде, трајни инвалидитет), молим Вас дефинишете да ли у колони 
премијска стопа треба наводити за сваки ризик појединачну премијску 
стопу и да ли у колони Годишња премија треба исказати премију по 
сваком ризику или за све ризике заједно?  
 
Одговор: 
У колони премијска стопа треба исказати обједињену премијску стопу 
са свим укљученим доплацима и попустима. У колони годишња 
премија треба исказати укупну премију по обједињеној стопи за све 
ризике заједно. 

 
 
6. Питање: 



С обзиром да у оквиру да у оквиру Осигурања возила под редним бројем 
11,12 и 13 из спецификације нисте навели Основицу за осигурање, 
молим Вас да дефинишете исту и да назначите да ли је реч о набавној 
вредности возила на основу фактуре или вредности возила на основу 
Каталога АМСС? 
 
Одговор: 
Основица за осигурање је вредност из Каталога АМСС. 

 
 
7. Питање: 
С обзиром да у оквиру Осигурања возила под редним бројем 11,12 и13 
нисте навели територијално покриће, молим Вас да дефинишете да ли 
је у питању територијално покриће Србија или Европа у географском 
смислу? 
 
Одговор: 
У питању је покриће на територији Србије. 

 


