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Питање број 1. 

Потенцијални понуђач је дана 15.05.2020.год је електронским путем тражио: 

Додатне информације и појашњења - јавна набавка број набавке 11/2020 

1. На страни бр.6 конкурсне документације је наведено да осигурање имовине обухвата 
и комбиновано осигурање електронских рачунара. Молим за информацију о суми 
осигурања за рачунаре.  
2. На страни бр.10 конкурсне документације сте навели да тражите каско осигурање за 
ново возило (редни број 4.). Како би могли обрачунати премију потребна нам је додатна 
информација - марка и тип новог возила.  
3. На страни бр.18 конкурсне документације сте навели да “Рок плаћања не може бити 
краћи од 15 дана од дана службеног пријема рацуна”.  
У истом пасусу стоји да “Рок плаћања је 45 (четрдесетпет)дана од дана службеног 
пријема фактуре”. Молим за појашњење и исправку истог и на страни број 35. 
конкурсне документације 
4. С обзиром да сте навели у Моделу уговора, на страни број 39., члан 3., да је начин 
плаћања у једнаким кварталним износима, сматрамо да је уношење премије на 
месечном нивоу на страни бр.8 непотребно или да извршите измену и предвидите 
уношење износа премије на кварталном нивоу како је захтевано у Моделу уговора. 

Одговор: 

1. На страни бр.7 конкурсне документације у табели бр.3 наведен је износ осигуране 

суме машина, апарата и опреме у објекту зграде у ул.Поп Лукина 6А као и објектима 

бране и акумулације.  

У моделу уговора у члану 6 стоји да је Осигураник дужан да пре потписивања Уговора 

достави комплетну спецификацију са појединачним вредностима имовине , возила и 

запослених. 

 

2. у конкурсној документацији на страни 10 под редним бројем 4 пише да постоји 

могућност набавке новог возила запремине 1.О ТДИ и јачине мотора 70Kw тако да 

информацију о марки и типу возила за сада  не можемо дати. 

 

3. Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана 

службеног пријема рачуна. 

 

4. На страни 35.конкурсне документације у обрасцу бр.9 потребно је унети Укупну цену 

и наведено је да је Начин плаћања премије у једнаким кварталним износима као што је 

и предвиђено Моделом уговора. 


