
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И  68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке услуга – Осигурање запослених, имовине и возила за период од 

годину дана, по партијама, редни број набавке M-60/16, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Питања за Комисију за јавну набавку, јавна набавка број М-60/16 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Потребна ми је информација, везано за Партију 2, о грађевинским 

објектима који се осигуравају. Молимо Вас да доставите списак 

грађевинских објеката-намена објекта, који се осигуравају са засебно 

исказаним сумама осигурања за сваки објекат посебно. 

 

ОДГОВОР 1: 

  

У табели је дат списак грађевинских објеката који се осигуравају. 

 

Рбр Грађевински објекти Набавна 

вредност 

 

1. 

-Управна зграда,  

-Лабораторија физиологије,  

-Зграда селекције,  

-Радионица са гаражом,  

-Зграда стакларе са физиологијом 

-Зграда технологије 

-Систем и опрема за наводњавање 

 

 

 

154.357.039,63 

2. Грађевински објекти - Економско двориште 23.522.350,07 

3. Дорадни центар 309.929.089,18 

4. Грађевински објекти - Огледно добро Земун Поље 38.360.946,20 

5. Грађевински објекти - бивша „Механизација“ 4.144.509,34 

6. Грађевински објекти - Огледно добро Крњешевци 23.335.668,67 

7. Грађевински објекти - Планиница 1.786.062,31 

8. Грађевински објекти – инвестиционе некретнине 28.229.453,86 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

Молим Вас за појашњење процедуре како би се извршио увид у 

књиговодствену документацију ради јаснијег сагледавања предмета 

осигурања везано за Партију 2. Да ли је потребна претходна најава и у ком 

временском периоду се може извршити увид? 

 

ОДГОВОР 2:  

 

Понуђачи за партију 2 имају могућност, да пре подношења понуде изврше 

увид у књиговодствену документацију, а ради прецизнијег сагледавања 



врсте и намене грађевинских објеката и опреме, који су предмет јавне 

набавке у периоду од 21.12. - 28.12.2016. године. Захтев да изврши увид у 

књиговодствену документацију заинтересовано лице може упутити 

електронским путем на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs.  

 

ПИТАЊЕ 3: 

 

Молим Вас за информацију о броју, врсти и висини штета у претходне три 

године. 

 

ОДГОВОР 3:  

 

Одговор је дат у табели. 

 

Рбр Осигурање имовине Број штета Износ накнаде по 

оствареном случају 

 

2014. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

2015. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

2016. 

 

Оштећен хидрант 

 

1 

 

14.000,00 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

 

Молим Вас за информацију везано за Партију 3, осигурање од 

аутоодговорности. Да ли се код обрачуна премије аутоодговорности 

примењује систем бонуса или малуса или се обрачун врши по основном 

премијском степену за свако возило посебно. Уколико се примењује 

систем бонуса-малуса, молим Вас за информацију о премијском степену 

за свако возило посебно. 

 

ОДГОВОР 4:  

 

Приликом утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности  

примењује се бонус-малус систем. Путничка и теретна возила која су 

наведена у Поглављу VII - Модел уговора за партију 3 и у Поглављу IX -

Образац 3-3 имају премијски степен 1. 

 

Наведена објашњења  представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Објашњење број: 1 

Датум: 23.12.2016.године 


