
      

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – ПОЈАШЊЕЊА  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ознака: 

Образац П 

 
 

Заведено у „ЈП Завод за уџбенике“,  Београд под бројем 04-6867 од 25.10.2016. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације – појашњења  конкурсне документације, у вези 

са припремањем понуде сходно члану 63. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама 

(Сл. гл. РС број 124/2012, 14/2015; 68/15 године) у отвореном поступку јавне 

набавке услуге: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И 

ЗАПОСЛЕНИХ, ЈНОП 01/2016. 

                       

Заинтересовано лице је у складу са Законом о јавним набавкама затражило додатне 

информације везано за конкурсну документацију јавне набавке услуге: осигурање 

имовине, моторних возила и запослених. 
 

Питање бр. 1 

1. „Na strani 10 konkursne dokumentacije u delu II 8. AUTO-KASKO OSIGURANJE 

MOTORNIH VOZILA, naveli ste da pokrice KASKO obuhvata i stete nastale od domacih i 

divljih zivotinja. 

Da li se pod tim stetama misli na udar zivotinje na putu? 
 

Одговор бр.1. 

Да, мислили смо на удар животиње/а на путу. 

       
Питање бр. 2. 

2. Potrebno je za sva teretna vozila iz konkursne dokumentacije za koju u tebeli (strana 11 

konkursne dokumentacije) nije naznacena nosivost da se upise nosivost.  

To su vozila sledecih registarskih oznaka: BG 060- FP, BG 340- PY, BG 340-RA, BG 341- 

SF, BG 124- OD , BG 204-PV. 

 

Одговор бр.2 

У табели под називом „Преглед моторних возила за каско осигурање и осигурање 

аутоодговорности“, на страни 11. конкурсне документације, допуњава се табела у 

колони „дозвољена носивост“ са следећим подацима за наведене регистарске ознаке: 

• BG 060 FP, дозвољена носивост износи 1540 кг 

• BG 340 PY, дозвољена носивост износи 5250 кг 

• BG 340 RA, дозвољена носивост износи 3878 кг 

• BG 341 SF, дозвољена носивост износи 3200 кг 

• BG 124 OD, дозвољена носивост износи 749 кг 

• BG 204 PV, дозвољена носивост износи 628 кг 

 

 

 

 

 



Питање бр. 3 

3. S obzirom da se BON-JN ne izdaje za finansijske institucije, da li se trazeni finansijski 

kapacitetom moze dokazati dostavljanjem bilansa stanja I uspeha za 2015.g? 

 

 

Одговор бр. 3 

У табели додатних услова, на страни 13. конкурсне документације, у делу финансијског 

капацитета под редним бројем 2. „да понуђач располаже неопходним финансијским 

капацитетом, односно да у 2015. години није пословао са губитком“, као доказ уместо 

„Извештаја о бонитету (БОН ЈН) за 2015. годину“, тражени услов ће се доказивати 

достављањем „биланса стања и успеха за 2015. годину“. 

Исправка се врши и на страни 14. конкурсне документације, где се брише да се додатни 

услов под редним бројем 1 доказује „и Извештајем о бонитету (БОН ЈН) за 2015. 

годину“ и додаје се да се услов под редним бројем 1 доказује „и билансом стања и 

успеха за 2015. годину“. 

 

Питање бр. 4 

4. Za trazeno pokrice osiguranja rizik smrt usled bolesti, zbog izmena Zakona o osiguranju, 

molimo Vas da nam dostavite prosecnu starost zaposlenih. 

 

 

Одговор бр. 4 

Просечна старост запослених у ЈП „Завод за уџбенике“, на дан 31.12.2016. године 

износи 46,27 година. 

 

Остало не промењено. 

 

Измена и допуна конкурсне документације објављена је дана 25.10.2016. године на: 

Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни ЈП „Завода за уџбенике“, 

Београд.  

 

С поштовањем,  

 

ЈП Завод за уџбенике  

Комисија за јавне набавке 
 

  

  

 

 


