
Број:  2513 

Датум:  12.04.2019.г. 

 

 

 
 

 

Предмет: Одговори за јавну набавку мале вредности услуга бр. 05/2019 (1.2.4) – 

Осигурање имовине, возила и запослених (подељена у 2 партије) 

 

Заинтересована лица су доставила дописе бр.2425 од 10.04.2019.године, бр.2440 од 

10.04.2019.г., бр.2485 од 11.04.2019.г. и бр.2509 од 12.04.2019.г. (заведено код наручиоца) 

ЈКП “Горњи Милановац“, који се тичу јавне набавке мале вредности услуга бр. 04/2019 – 

Осигурање имовине, возила и запослених у коме траже  појашњења и одговоре  на следећа  

питања: 

  

Питање 1: 

 

Као заинтересованом Понуђачу у поступку за јавну набавку бр. 05/2019 (1,2,4) – 

Осигурање имовине, возила и запослених (ЈКП Горњи Милановац), молимо Вас 

да нам доставите историју штета - износ решених штета по уговореним ризицима у 

претходне 2 (две) године 2017/2018. Молимо Вас да износе решених штета прикажете по 

годинама. 

 

Одговор: 

Износ решених штета по основу осигурања радника од незгоде у 2017.години је износио 

232.000 динара. 

Износ решених штета по основу осигурања радника од незгоде у 2018.години је износио 

89.000 динара. 

Других штета у 2017.г. и 2018.г. није било. 

 

Питање бр.2: 
Молим вас за податак процењене вредности ЈН 05/2019 (осигурање имовине, возила и 

запослених) , за обе партије појединачно. 

  

Одговор:  

I партија:  Осигурање имовине, возила и запослених – процењена вредност је 1.240.000,00 

динара. 

 



II  партија: Осигурање аутомобилског каска - процењена вредност је 260.000,00 динара. 

 

 

Питање 3: 

Молим информацију за дужину обе водоводне мреже које су предмет осигурања 

(Водоводна мрежа и Водоводна мрежа Рудник). 

 

Одговор:  

Водоводна мрежа: дужина око 600км. 

Водоводна мрежа Рудник: дужина  око 50км. 

 

Питање 4: 

Код партије I код осигурања од пожара ставка број 18-поплава на први ризик у Млаковцу. 

Питање: 

Да ли је грешка у наведеном начину осигурања или у суми осигурања (46.305.000 рсд је 

негде око 45% укупне вредности суме осигурања за грађевински објекат и опрему)? 

 

Одговор:  

Није грешка ни у начину осигурања ни у суми осигурања.  

                                                                

 

 

 

            

                                                                               ЈКП“Горњи Милановац“ 

                                                                             Комисија за јавну набавку 


