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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-136/20-015/3 

13.02.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 8/2020 

(1.2.3 у Плану јавних набавки) 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН МВ 

8/2020 (1.2.3 у Плану јавних набавки), Услуге: осигурање зграда, возила, опреме и 

запослених, ОРН 66515200 - услуге осигурања имовине, ОРН 66514110-услуге осигурања 

моторних возила, ОРН 66515200-услуге осигурања имовине, ОРН 66512100-услуге осигурања 

од незгоде, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 12.02.2020. године у 

09,18 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

ПИТАЊЕ: 

Као потенцијални понуђач у предметном поступку јавне набавке,у складу са чланом 

63.Закона о јавним набавкама, подносим предметни захтев којим тражимо појашњење 

конкурсне документације, односно одговор на следеће питање: 

          -Страна 40 конкурсне документације,тачка 6.Осигурање моторних возила :Да ли у датој 

табели у колони 8 која се односи на Делимично каско осигурање, треба уписати премију за сва 

возила која су у табели наведена (осим прва два) или за возила  под редним бројевима  од 3-15 

где постоји јасно дефинисана поља у табели, обзиром да је Техничкој спецификацији на 

страни 56. у табели за поменуто осигурање јасно прецизирана места за упис премија за сва 

возила. 
 

            У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 

ОДГОВОР: 

У  табели VI - Осигурање путничких возила (осигурање ауто одговорности, делимични каско, 

потпуни каско) на страни 40. конкурсне документације, у колони 8 која се односи на делимично 

каско осигурање, треба уписати премију за возила  под редним бројевима  од 3-15 где постоје 

јасно дефинисана поља у табели. Исто треба урадити за возила  под редним бројевима  од 3-15 

и на страни 56. у табели VI - Осигурање путничких возила (осигурање ауто одговорности, 

делимични каско, потпуни каско) у колони 8. која се односи на делимично каско осигурање.   

      Ово појашњење  у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

