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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 06.12.2017. 

Број: 01- 6711/33-17-6 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНМВ 33-17 ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И 

КАСКО ОСИГУРАЊЕ 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1: 

у складу са јавном набавком ЈНМВ 33/17 - Дом Здравља Суботица - за услуге осигурање од 

аутоодговорности и каско осигурање возила молим Вас за додатна појашњења; 

У конкурсној документацији на 4. страни ,тачка 3.2. Посебни захтеви наручиоца, стоји реченица 

"Сума осигурања мора бити каталошка новонабавна вредност по важећем каталогу АМЦЦ ЦМВ" 

која отвара могућност различитог тумачења . 

- да ли се мисли на вредност која је у каталогу (сваковремена стварна вредност, дакле новонабавна 

вредност возила) или сума осигурања (вредност возила умањена за амортизацију)? 

Одговор комисије бр. 1: Мисли се на новонабавну вредност возила по важећем каталогу АМСС 

ЦМВ. 

 
Питање заинтересованог лица бр. 2: 

На 15. страни, у табели сте навели " осигурана сума осигурање од аутоодговорности осигурања 

возила", 

-осигурана сума не утиче као критеријум за осигурања возила, па сугеришемо да се избаци из 

конкурсне документације. 

 

Одговор комисије бр. 2: 
Комисија усваја сугестију потенцијалног понуђача и врши измену Конкурсне документације у 

делу Образац поонуде на страни 15, тако што мења назив колоне под називом „Осигурана сума 

осигурање од аутоодговорностиг осигурања возила“, у следећи: „Премија осигурања од 

аутоодговорности без пореза на неживотно осигурање“, затим се додаје нова колона под називом: 

„Премија за потпуно каско осигурање са допунским ризиком од крађе и ауто незгоде, без учешћа у 

штети без пореза на неживотно осигурање“, мења се назив колоне „Укупна премија без пореза“ 

у „Укупна премија без пореза на неживотно осигурање“, мења се назив колоне „Укупна 

премија са порезом“ у „„Укупна премија са порезом на неживотно осигурање“. 
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Мења се конкурсна документација у делу „Општи подаци о јавној набавци“ на страни бр. 3, 

тако што уместо текста: 

Red. br. Naziv 
Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. 

OSIGURANJE OD 

AUTOODGOVORNOSTI I 

KASKO OSIGURANJE VOZILA 

665141100 
11.12.2017.  god . do 

12 h 

11.12.2017.  god . 

u 12:15 h 

 

Уписује следећи текст: 

Red. br. Naziv 
Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. 

OSIGURANJE OD 

AUTOODGOVORNOSTI I 

KASKO OSIGURANJE VOZILA 

665141100 
12.12.2017.  god . do 

12 h 

12.12.2017.  god . 

u 12:15 h 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени позив за подношење понуда, тако да уместо текста: 

Naziv 
Šifra iz Opšteg 

rečnika 

Rok za podnošenja 

ponuda 
Otvaranje ponuda 

OSIGURANJE OD 

AUTOODGOVORNOSTI I 

KASKO OSIGURANJE 

VOZILA 

665141100 11.12.2017. god do 12h 11.12.2017. u 12:15 h 

Уписује следећи текст: 

Naziv 
Šifra iz Opšteg 

rečnika 

Rok za podnošenja 

ponuda 
Otvaranje ponuda 

OSIGURANJE OD 

AUTOODGOVORNOSTI I 

KASKO OSIGURANJE 

VOZILA 

665141100 12.12.2017. god do 12h 12.12.2017. u 12:15 h 

 

 

У позиву за подношење понуда у делу Подношење понуда уместо тескта: „Рок за подношење 

понуда је 11.12.2017. године до 12,00 часова, 10 дана од дана када је достављен позив за 

подношење понуда и објављивања  позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у 

складу са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, 

уноси се следећи текст: „Рок за подношење понуда је 12.12.2017. године до 12,00 часова, 11 дана 

од дана када је достављен позив за подношење понуда и објављивања  позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин 

предвиђен конкурсном документацијом.„ 

 

 

У позиву за подношење понуда у делу Отварање понуда уместо тескта: „Рок за подношење понуда 

је 11.12.2017. године до 12,00 часова, 10 дана од дана када је достављен позив за подношење 

понуда и објављивања  позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са 

чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“, уноси се 

следећи текст: „Рок за подношење понуда је 12.12.2017. године до 12,00 часова, 11 дана од дана 

када је достављен позив за подношење понуда и објављивања  позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. ЗЈН, односно у време и на начин предвиђен 

конкурсном документацијом.„ Отварање понуда је јавно. Понуде ће sе отварати одмах, по иsтеку 

рока за подношење понуда, одноsно дана 11.12.2017. године у 12,15 чаsова  по редоsледу пријема 

понуда.“, уноси се следећи текст: „Отварање понуда је јавно. Понуде ће sе отварати одмах, по 

иsтеку рока за подношење понуда, одноsно дана 12.12.2017. године у 12,15 чаsова  по редоsледу 

пријема понуда.“ 
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                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 33/17 

                                                         Јосип Неис 

 Ђерђ Дренковић 

 Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг. 

                                          Иванка Беоковић, дипл. економиста 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Ивана Герег, дипл. правница 

 Маја Живановић, мастер економиста 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


