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Конкурсна документација за 

јавну набавку у отвореном поступку  

 

 

Предмет: 

 

Набавка услуга осигурања 

Партија 1 осигурање имовине Универзитета 

Партија 2 осигурање запослених на Универзитету 

Партија 3  аутоkаско  осигурање  

 

Број јавне набавке: 1.2.1/16 
 
Питања потецијалног понуђача 
 
Поштовани, 
  
Молимо да појасните захтеве у погледу доказа о испуњености следећих допунских 
услова: 
  

Што се тиче следећег услова на страни 22-23 - најмање 10 полиса без обзира 
на износ закључених у 2013 и 2014,2015. години на период од годину дана, 
са осигураном сумом грађевинских објеката и/или опреме и/или залиха изнад 
10.000.000.000,00 опасности – да ли ово значи да свака од тих 10 полиса 
мора да има минимум осигурану суму 10.000.000.000,00 или можемо скупно 
презентовати више полиса које збирно или укупно имају осигурану суму од 
10.000 000.000,00 ? Да ли је реч о захтеву који мора бити испуњен по години 
или се тражи да овај захтев буде испуњен у протекле три године ? Да ли се 
термини „збирно“ и „укупно“ односе на ризике или на осигуране суме  тј да 
ли је реч о збиру суме осигурања за објекат, опрему и залихе од 
10.000.000.000,00 ? 
  
Да ли је реч о грешци на страни 25 код следећег допунског услова - најмање 
8 (осам) полиса са осигураном сумом запослених од несрећног случаја, 
незгода изнад 10.000.000,00 динара (оквирно двострука вредност суме осигурања) 
–обзиром да је реч о партији 2 која има за предмет колективно осигурање 
запослених од последица несрећног случаја не схватамо по којој рачуници 
10.000.000,00 РСД представља оквирно двоструку вредност осигуране суме а 
обзиром да је сума за смрт и инвалидитет услед несрећног случаја 
1.500.000,00 па нам није јасна математика, молимо појасните ? 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  Одговор на питања: 

 

 

 Поштовани, 

Одговор на питање бр 1. 

 

У погледу референци у осигурању за Партију бр.1, захтев Наручиоца односи се на 

најмање 10 полиса осигурања од пожара и неких других опасности са збирном 

сумом осигурања   за грађевинске објекте и/или опрему и/или залихе изнад  

10.000.000.000,00 динара по једној полиси као и најмање 5 полиса  осигурања 

машина од лома и неких других опасности са сумом осигурања изнад 

5.000.000.000,00 динара по једној полиси. Полисе које се прилажу као доказ 

морају бити закључене у претходне три године (2013,2014,2015 године) и са 

трајањем минимум од једне године.Укупан број приложених полиса посматраће 

се за све три године заједно. 

 

Одговор на питање бр 2. 

 

У питању је техничка грешка.У погледу референци у  осигурању за Партију бр.2. 

Захтев Наручиоца се односи на минимум осам полиса са осигураном сумом 

запослених од несрећног случаја,незгода изнад 1.000.000,00 динара по једној 

полиси а не 10.000.000.00 динара како је стајало у конкурсној 

документацији.Полисе које се прилажу као доказ морају бити закључене у 

претходне три године (2013,2014,2015 године) и са трајањем од минимум једне 

године. 

 

 

 

                                                                                    Председник Комисије 

                                                    

                                                                                          Радомир Јоковић с.р. 

 

 


