
                                      
                             Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 1912-8/16 
                     Датум: 6. јун 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
за јавну набавку мале вредности услуга  

- Услуге осигурања службених возила Министарства спољних послова и 
осигурање робе у превозу - 
редни број: ЈНМВ 8/2014 

 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
6. јуна 2014. године  у 9:46 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли постоје теретна возила, ако има теретних возила навести дозвољену 
носивост у КГ? 
 

1. Одговор Комисије: 
Сва наведена возила су путничка. (Видети одговор Комисије број: 1912-7/16 од 
6. јуна 2014. год. објављен на Порталу јавних набавки и интернет страни 
наручиоца) 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
За сва возила потребна нам је запремина мотора и снага мотора у KW. 
 

2. Одговор Комисије: 
Видети одговор Комисије број: 1912-7/16 од 6. јуна 2014. године који је дана 6. 
јуна 2014. год. објављен на Порталу јавних набавки и интернет страни 
наручиоца. 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Ако постоје друге врсте возила (осим путничких или теретних) навести која је 
врста и која намена тих возила. 
 

3. Одговор Комисије: 
Не постоји. 
 

4. Питање заинтересованог лица: 



Да ли понуда АО треба да буде са основним премијским степеном (без бонуса-
малуса, бонус-малус се обрачунава приликом израде полисе – обнове 
осигурања)? 
 

4. Одговор Комисије: 
Треба да буде са основним премијским степеном. 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
Да ли осигуравајућим покрићем за каско осигурање треба да буде покривен и 
ризик крађе? 
 

5. Одговор Комисије: 
Треба. Видети део 2. конкурсне документације, тачка 2.1) Опис предмета 
набавке, назив и ознака из општег речника набавке, у коме је описано шта 
подразумева предмет Партије 1. 
 

6. Питање заинтересованог лица: 
Да ли за каско осигурање покриће треба да важи на територији Србије или 
Европе? 
 

6. Одговор Комисије: 
Треба да важи и на територији Републике Србије и у иностранству. 
 

Комисија за јавну набавку 
 Здравко Драјић, дипл. инж, члан 

Дејан Маринковић, дипл.правник, заменик члана 
Петар Басара, економиста, члан 

Теа Ђурић, дипл.филолог, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 
 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


