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08/3 бр. 404-2-5/15-13 

06.04.2015. године 
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације  у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке  мале вредности: Услуга осигурања службених возила Републичког 
фонда за здравствено осигурање, редни број набавке: 404-22-206/15-7 

 
Захтевом број 08/3 број 404-2-5/15-7 и Захтевом 08/3 број 404-2-5/15-8 од 02.04.2015. године, 

заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку јавне набавке услуге осигурања 

службених возила Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број набавке: 404-22-206/15-
7, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 

  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питањe: 

 „Молим вас за додатно појашњење везано за обрачун премија осигурања аутоодговорности:  
У техничкој спецификацији на страни 5 навели сте премијски степен за свако возило. Да ли то значи 
да понуду треба дати са бонусом - малусом или треба применити основни премијски степен?“ 

 
 Одговор: 
 Одговор на питање садржан је у додатном појашњењу  конкурсне документације бр. 404-2-

5/15-9 од 03.04.2015. године и измени конкурсне документације. Додатно појашњење и пречишћен 
текст конкурсне документације објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца дана 03.04.2015. године.  

 
Питање: 

 „У моделу уговора у члану 2 пише следеће:  

“Премија осигурања утврђује се у укупном износу за сва возила од _______, динара без пореза и у 
износу од ___________, са припадајућим порезом.  
 

Премија из става 1. овог члана је фиксна. 
 
Како се обрачун бонуса – малуса одређује приликом обнове осигурања, а по одлуци НБС, премија не 

може да буде фиксна, она се мења у зависности од тога да ли је возило имало штете или не у 
претходном периоду. 
 

Одговор: 
 Извршена је измена члана 2. модела уговора. Пречишћен текст конкурсне документације 
објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 03.04.2015. 

године. 
 
 Питање: 

 „Молим вас за додатно појашњење везано за текст на страни 21 у делу Напомена: 
Напомена: понуђач је у обавези да достави попуњен, одштампан, печатом оверен и потписан образац 
/табела Понуда за јавну набавку услуге регистрације службених возила и помоћи на путу, табела се 

налази у ексел фајлу „Ponuda „xls“, обр.3.1. Подаци који се уносе у табелу која се налази у ексел 
фајлу „Ponuda „xls“, искључиво се уносе електорнским путем. 
 

У документацији, осим у овом делу, нигде се не спомиње помоћ на путу. Да ли је у питању грешка. “ 
 
Одговор: 

У питању је техничка грешка и наведена напомена је измењена. Пречишћен текст конкурсне 
документације објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 
03.04.2015. године. 
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