
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-4/2016-12/10 

Датум: 5. фебруар 2016. године 

Б е о г р а д 

         

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у поступку мале вредности 

- осигурање запослених и службених аутомобила - 

редни број 2/2016 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 5. 

фебруара 2016. године у 14.42 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 22. Конкурсне документације, под тачком 5.8 налази се Образац изјаве 

понуђача о покривању евентуалне штете и ризика за период од 1. јануара 2016. 

године до закључења уговора о јавној набавци – Партија 2. Молимо за појашњење 

неопходности достављања предметне изјаве. Осигурање представља покриће 

ризика чија основна особина мора да буде неизвесност. Извесне догађаје 

карактерише одсуство ризика, а без постојања ризика нема ни предуслова за 

закључивање осигурања. Конкретно, овај случај карактерише и постојање 

''асиметричних информација'', где наручилац јасно располаже са подацима о броју 

и висини штетних догађаја од 1. јануара 2016., који су од виталног значаја за оцену 

ризика осигуравача. 

 

1. Одговор Комисије: 

У периоду од 1. јануара 2016. године до дана објављивања овог одговора на 

Порталу јавних набавки, није настао ниједан штетан догађај ни на једном 

службеном аутомобилу наручиоца. У том смислу, понуђачи нису дужни да 

достављају ову изјаву за Партију 2. Сагласно наведеном, Измена конкурсне 

документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављени 

су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Тања Милановић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Јелена Лазаревић, дипломирани правник 

- Марија Кљајић Крсмановић, ВШ 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


