
ОДГОВОР НА ПОСТАВЊЉНА ПИТАЊА -ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ -
ПОЈАШЊЕЊЕ 

ЈНМВ бр. 03/2014- Осигурање имовине, возила и запослених 
 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Ната Вељковић“  
Адреса наручиоца: Ул. Босанска 21. 37000 Крушевац 
Интернет страница наручиоца: www.nataveljkovic.edu.rs 
 
Понуђач је  поставио питање у вези  појашњења конкурсне документације: 
 
Питње: 
1. Да ли се допунско осигурање од земљотреса даје на пуну вредост (суму осигурања) 
или по истом принципу као код излива воде – 5% од суме објекта, 10% од суме за 
опрему и на суму осигурања од залиха? 
 
Одговор на постављено питање: 
Допунско осигурање од земљотреса даје се на 5% од суме за објекте, као и излив воде 
5% од суме за објекте, 10% од суме за опрему и на суму осигурања од залихе. 
 
2. Обзиром да се ННВ вредност возила према каталогу АМСС (на који се позивате) 
значајно разликује од наведене каталошке вредности у докуметнацији, док с друге 
стране у тексту помињете уговорену вредност према спецификацији, да ли је наведена 
«каталошка вредност» возила заправо сума осигурања на коју желите предметна возила 
каско да осигурате? 
 
Одговор на постављено питање: 
Наведена каталошка вредност возила је сума осигурања на коју желимо да предметна 
возила каско осигурамо. 
Дана 17.04.2015. године смо на Порталу јавних набавки објавили  одговор на питање -
појашњење конкурсне документације које Вам у целости преносимо. 
 

1. У конкурсној документацији у делу спецификација возила колона бр. 8, на 
страни бр. 7 и Обрасцу понуде на страни бр. 31 колона бр. 8 конкурсне 
документације, погрешно је приказана каталошка вредност возила . 

Одговор на постављена питања је: 
1. Увидом у конкурсну документацију Наручилац је увидео грешку да је уместо 

каталошке вредности возила стављена садашња вредност возила. 
Достављамо Вам табеларни преглед података о возилима са исправним каталошким 
вредностима возила и то: 
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1. KŠ-038 LĆ 1+
8 

OPEL 
VIVARO -
putnički 

3/4 1870 цм³ 74 KW/ 2006 2.599.072,00 

2. KŠ-013 NŽ 1 OPEL 
VIVARO -
teretni 

3/4 1995 цм³ 84 KW/1023KG 2010 2.306.097,00 

3. KŠ-052 ĆR 1 FIJAT 
DOBLO 
 -teretni 

3/4 1368 цм³ 70KW/900KG 2012 1.483.529,00 

4. KŠ-007 HO 1 ŠKODA 
FELICIJA -
terena 

2/3 1289 цм³ 40KW/600KG 1997 928.875,00 



5. KŠ-027 ZE 1 ŠKODA 
FELICIJA -
terena 

2/3 1289 цм³ 43KW/555 KG 1997 928.875,00 

6. KŠ-006 BZ 1 OPEL 
VIVARO - 
teretni 

3/4 1995 цм³ 84KW/1141KG 2011 2.306.097,00 

7. KŠ-027 ZP 1 OPEL 
KOMBO - 
teretni 

3/4 1686 цм³ 48KW/595KG 2002 1.567.503,00 

8. KŠ-040 WJ 1+
4 

JUGO 55 -
putničko 

2/3  40KW 2007 605.595,00 

9. KŠ-033 ČR 1+
4 

OPEL 
ASTRA -
putničko 

4/5  66KW 2004 1.116.317,00 

 


