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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 мале 

вредности услуга: Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину 

дана, по партијама,  редни број набавке  М-45/20, даје следеће одговоре на 

питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

У циљу израде понуде за јавну набавку  број  М-45/20 – Услуге осигурања, молим 

Вас да нам доставите следеће информације:  

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Систематизован списак запослених са годинама рођења (није потрбно наводити 

име и презиме, већ само годину рођења). 

 

ОДГОВОР 1: 
Године старости Број запослених Број запослених који 

раде на радним местима 

са посебним условима 

20-29 17 3 

30-39 54 2 

40-49 100 15 

50-59 112 10 

60 и више 37 7 

Укупно (357): 320 37 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Због  целе ситуације у вези са вирусом Covid 19, рад од куће и као и кратак 

временски период за прибављање потврда издатих од стране клијената, да ли је 

прихватљиво да се достави поред обрасца  8-1,8-2,8-3 изјава под пуном кривичном 

и материјалном одговорношћу да полисе које су наведене у списку су издате као 

и да су услуге извршене?  

 

ОДГОВОР 2: 

Одговарајуће је доставити фотокопије потврда правних субјеката са којима су 

закључене полисе (по партијама), као доказ да су услуге извршене у свему у 

складу са издатим полисама. 

   

 

ПИТАЊЕ 3: 

Потребно је за возила која су предмет, навести да ли ће се регистровати као 

путничка или теретна (податак који је наведен у саобраћајној 

дозволи/регистрационом листу) и податке о носивости. Таблу је потребно 

прилагодити врсти возила. 
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ОДГОВОР 3: 

У поглављу IX Конкурсне документације -  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3 – ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА (Образац 3-3), у 

табелама су подељена возила по врсти осигурања: путничка возила и теретна 

возила са подацима који су наведени у саобраћајној дозволи/регистрационом 

листу, као и подацима о носивости. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Податке о броју и износу исплаћених штета у последње три године, по врстама 

осигурања, који су предмет набавке. 

 

ОДГОВОР 4: 

Наручилац је у последње три године имао пријављене штетне догађаје у 

следећем броју: 

1) за партију 1, Осигурање запослених – 36 пријава; 

2) за партију 2,  Осигурање имовине – 2 пријаве решене и 1 пријава у поступке 

обраде; 

3) за партију 3, Осигурање возила – 1 пријава. 

 

 

Ради правилног припремања понуде понуђачи имају могућност, да пре 

подношења понуде изврше увид у документацију која је предмет јавне набавке у 

периоду од 25.11. - 30.11.2020. године.  

 

  

Наведена појашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 
        

 

Објашњење број: 1    Комисија за јавну набавку 

Датум: 27.11.2020.г. 


