
 

Датум: 24.04.2020..године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањемпонуда у поступку јавне набавкемале вредности„Услуге осигурања“ 1.2.60/2020, 

Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
 

 

 

Питање 1: 
 

 

Poštovani, 
  
u vezi JN 1.2.60/2020 koja je raspisana za nabavku usluga osiguranja, blagovremeno dostavljamo zahtev 
za pojašnjenjima predmetne Konkursne dokumentacije. Naime, potrebno nam je pojašnjenje sledećeg: 
  

1.      na strani 13 Konkursne dokumentacije, u delu pod naslovom "Ponuda mora da 

sadrži:" tačka 12. definiše obavezu ponuđača da dostavi Adekvatnost kapitala za 

neživotna osiguranja/reosiguranje, stanje na dan 31.12.2018. god, Obrazac AK-NO/RE a 

isti zahtev nije naveden u delu који се односи на Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost 

uslova. Dakle, potrebno je pojašnjenje da li je Adekvatnost kapitala navedena na strani 

13. obavezan sadržaj ponude ili ne? 

2.      na stranama 52 i 53 Konkursne dokumentacije navedena motorna vozila, sa spiska 
opreme, ne mogu biti predmet imovinskog osiguranja te je iste neophodno isključiti i 
izmeniti Konkursnu dokumentaciju po tom osnovu. 

 

 

 

 

 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

енергије и флуида и пружање услуга 

ЕНЕРГЕТИКАКРАГУЈЕВАЦ 

34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4А 

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail:jnabavka@energetika-kragujevac.com 

PIB: 101576503;МБ: 17006100;Број жиро-рачуна:205-211835-30 Комерцијална банка 

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


Питање 2:  

 

Питање 3: 

Poštovani, 

Kao potencijalni ponuđač u postupku javne nabavke broj 1.2.60/2020 – Uslige osiguranja – u spisku: Postrojenja i 
opema – sadašnja knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2019. godine, koji je sastavni deo konkursne 
dokumentacije, primetili smo da postoji dosta vozila na spisku, njih nije moguće osigurati kao imovinu već kroz kasko 
osiguranje. 

Molim Vas da se izmeni konkursna dokumentacija, 

 

Одговор 1: 

1. На страни 13 је грешком остала тачка 12. . Адекватност капитала за неживотна 

осигурања/реосигурање, стање на дан 31.12.2018 год, Образац АК-НО/РЕ.  Адекватност 

капитала није тражена конкурсном документацијим обзиром да је посебним закононским 

одредбама регулисано постојање маргине совентности у прописаној висини. Брише се 

тачка 12 из одељка „Понуда мора да садржи“ 

 



2. Бришу се сва возила са списка опреме на странама 52 и 53 

 

Одговор 2: 

1. Сви објекти  наведени у тебели на старанама 4 и 5 су индустријски осим објекта Градска 

топлана у ул. Никола Пашића који је на 2 спрата. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид 

свих објеката у циљу бољег увида стања и сачињавања понуде уз претходну најаву на e-mail 

jnabavka@energetika-kragujevac.com 

Сва имовина се осигурава по основном ризику без допунских ризика.  

2. На страни 13 је грешком остала тачка 12. Адекватност капитала за неживотна 

осигурања/реосигурање, стање на дан 31.12.2018 год, Образац АК-НО/РЕ.  Адекватност капитала 

није тражена конкурсном документацијим обзиром да је посебним закононским одредбама 

регулисано постојање маргине совентности у прописаној висини. Брише се тачка 12 из одељка 

„Понуда мора да садржи“ 

Одговор 3:  

1. Бришу се сва возила са списка опреме на странама 52 и 53 

 

Напомена:  

Ради лакшег рачунања сви заинтересовани понуђачи могу преуети списак опреме у excel 

табели путем линка: 

https://www.dropbox.com/scl/fi/r6ddzudtw02kbnojblawu/Oprema-za-osiguranje-

Prilog1.xls?dl=0&rlkey=075cg0qvbepxgfngugfz54dbq 

 

Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

Понуђачи морају да прилагоде своје понуде наведеним променама у 

конкурсној документацији. Будући да се конкурсна документација мења 

на мање од 8 дана до истека рока за подношење понуда, крајњи рок за 

подношење и отварање понуда ће бити продужен и то на 

06.05.2020.године до 12h, односно 12:30h 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.60/2020 
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