
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8 

Број: 

Датум:  

 
Ппвпдпм приспелих питаоа ппнуђача у вези јавне набавке брпј 46/14 - набавка услуге 
псигураоа импвине, ппреме и заппслених НСЗ, у складу са чланпм 63. став 3. Закпна п јавним 
набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12), дпстављамп вам пдгпвпре: 
 
Питање 1: Мплимп Вас за пптврду кпд псигураоа мптпрних впзила да премија 
аутппдгпвпрнпсти треба бити дпстављена у премијскпм степену П4, пднпснп без примеоенпг 
бпнуса/малуса. 
 
Одговор: Кпд псигураоа мптпрних впзила да премија аутппдгпвпрнпсти треба бити 
дпстављена у премијскпм степену П4, пднпснп без примеоенпг бпнуса/малуса. 
 
 
Питање 2: У кпнкурснпј дпкументацији, на страни 8, тачка 2.7. кап и у мпделу угпвпра је 
наведенп да плаћаое целпкупне премије псигураоа наручилац врши пп закључеоу угпвпра, у 
дванаест једнаких месечних рата. Премија псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти (мптпрна впзила) 
мпже бити плаћена искључивп у целпсти, па Вас мплимп за измену кпнкурсне дпкументације. 
 
Одговор: Плаћаое целпкупне премије псигураоа наручилац врши пп закључеоу угпвпра, у 
дванаест једнаких месечних рата, псим премије псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти (мптпрна 
впзила) кпја ће бити плаћена у целпсти. 
 
 
Питање 3: На страни 8. Кпнкурсне дпкументације, тачка 2.8. кап и мпделу угпвпра наведенп је 
да је цена фиксна тпкпм читавпг перипда трајаоа угпвпра. Осигуравајућа друштва су дужна да 
кпд псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти (мптпрна впзила) у свпј премијски систем, пднпснп 
тарифу, укључе и систем бпнус-малус према критеријумима кпје утврђује Нарпдна Банка 
Србије. Мплимп Вас за измену кпнкурсне дпкументације. 
 
Одговор: За пдгпвпр на пвп питаое, мплим Вас да ппгледате пдгпвпре на претхпдна два 
питаоа. Наиме, укпликп се плаћаое премије псигураоа пд аутппгпвпрнпсти врши 
једнпкратнп у целпсти, плаћаое ће бити извршенп пдмах пп закључеоу угпвпра, пп цени 
ппнуђенпј у ппнуди. Ппред тпга премија аутппдгпвпрнпсти треба бити дпстављена у 
премијскпм степену П4, пднпснп без примеоенпг бпнуса/малуса. 
 
 
Питање 4: Да ли бисте били љубазни да нам прпследите ппдатке п импвини и впзилима у ради 
лакше манипулације ппдацима приликпм израде ппнуде? 
 
Одговор: Нисмп у мпгућнпсти да дпстављамп ппдатке у билп кппј другпј фпрми псим 
кпнкурсне дпкументације кпја је јавнп пбјављена. 
 
 

С  поштовањем, 

                                       

                                                                                      Члан комисије за јавну набавку 

 

                                                                                             Драгана Јоксимовић 



 

 

 

 


