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ОШ „22.АВГУСТ” Буковац 
 

о б ј а в љ у ј е 
 

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ   
 

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ 
ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ 

ДЕЛАТНОСТИ-  ЈНМВ 2/2017 
 

Наручилац: 
ОШ "22.август" Буковац 
Трг жртава геноцида 1 
ПИБ: 102145057, 
МАТ.БРОЈ: 08066698 
Интернет страница: www.оsbukovac.edu.rs 

  е – mail: sekretar.22avgust@gmail.com 

Дана 04.05.2017. године понуђач „UNIQA osiguranje” Milutinа Мilankovićа 134 g, Београд 
је затражио „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ-2/2017  услуга 
осигурања, - у ОШ „22.АВГУСТ”  Буковац. 

 
1.     Na strani 4/35 u tabeli „osiguranje građevinskih objekata, opreme u objektima od 
požara i nekih drugih opasnosti“ zbir u stavci pod r.br. 5 nije ispravan – izliv vode iz 
instalacija na punu sumu treba da iznosi 35.504.639,00 dinara (zbir stavke r.br. 1 i 2 ), a 
ne 36.750.877,00 din kako je navedeno. Molim Vas za korekciju sume. 
Одговор је: 
Корекција суме је: 35.504.639,00 dinara (zbir stavke r.br. 1 i 2 ), 
  
2.     Na strani 8/35 u okviru zahteva za dodatne uslove, pod A) za finansijski kapacitet 
tražite da je ponuđač na dan 31.12.2014. imao apsolutnu razliku između garatnih rezervi i 
margine solventnosti u visini od najmanje 700.000.000,00 dinara. A kao dokaz tražite 
obrazac AK-NO/RE sa stanjem na dan 31.12.2015. godine. 
Prepostavljamo da je došlo do tehničke greške i da kao uslov tražite stanje na dan 
31.12.2015. Molim Vas za potvrdu i ispravku. 
 
Oдговор је: 

Потврђујемо да је техничка грешка и као услов тражимо стање на дан 
31.12.2015. године. 



 
  

3.     Na strani 10/35 kao dokaz za ispunjenost dodatnih uslova tražite pismenu izjavu uz 
navođenje podataka (pozicija) iz bilansa uspeha za 2015. 
S obzirom da među dodatnim uslovima nema nijedan uslov koji se dokazuje na ovakav 
način, verovatno je u pitanju tehnička greška. Molim Vas za potvrdu i brisanje navedenog 
teksta. 
 Потврђујемо и бришемо претходни текст у том делу. 
Oдговор је:  

Докази за испуњеност додатних услова у складу са чланом 76. Закона у 
погледу: 
A) финансијског  капацитета: 
ДОКАЗ: Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 
31.12.2015.г. образац АК-НО/РЕ 
 
Б) за пословног капацитета: 
 
ДОКАЗ: ПОТВРДА ИЛИ ВАЖЕЋИ СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008 
             Извештај „број штета по друштвима за осигурање у 2015.г. са интернет 
странице НБС, изјава понуђача на меморандуму о проценту ажурности у решавању 
штета са подацима: 

-           Број решених штета у 2015 .г.  на дан 31.12.2015.г.______________ 
-           Број одбијених и сторнираних штета у 2015.г. __________________ 
-           Број резервисаних штета у 2014 .г. ___________________________ 
-           Број пријављених штета на дан 31.12.2015.г. ___________________ 

 
 
 

Komisija за јавне набавке  
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                            
                                                                               


