
 
  
 Заведено у ЈП Завод за уџбенике под бројем 04 –  6973 од   06.10.2015. 
 
 
ПРЕДМЕТ: 05 – Одговор на питања,  допуна конкурсне документације у отвреном 
поступку ЈНОП 04/2015 „Услуге осигурања имовине, моторних возила и 
запослених“  
 
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012; 14/20125 и 68/2015 од 04.08.2015.године, у даљем тексту ЗЈН) у отвореном 
поступку јавне набавке „УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И 
ЗАПОСЛЕНИХ“, број ЈНОП 04/2015, пристигла су   благовремено, 2 (два) захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у поступку 
јавне набавке  ЈНОП 04/2015:  
 

1. 

НАВОДИМО 

„ На страни 4 конкурсне документације у Податцима о предмету јавне набавке, 
наведено је да се набавка услуге осигураља односи на период од две године, а на страни 
5 у Опису предмета јавне набавке стоји да је период осигурања једна година. 
 

Молимо да прецизирате период осигурања на који се односи јавна набавка. 

Истовремено вас молимо да нам одговорите да ли менично овлашћење које се доставља 
уз меницу за озбињност понуде треба да буде достављено у износу једногодишње или 
двогодишње премије осигурања. 

Унапред захвањујемо на одговору који можете послати на адресу…………“ 
 

ОДГОВОР 
 

1. Период осигурања на који се односи јавна набавка је 2 (две) године. 
2. Менично овлашћење за које се доставља уз меницуза озбиљност понуде 

треба да буде достављено у износу једногодишње премије осигурања.  
 

 
 
2. 
НАВОДИМО 

С обзиром да нисте навели захтев у погледу рока плаћаља, а у образац понуде је 
потребнонуписати „рок и начин плаћања“, да ли је прихватљиво да се наведе „ у року 
од 15 дана од дана пријема фактуре, у 12 месечних рата“? 
 
 
 
 



ОДГОВОР 
 
У упутству понуђачима како да сачине понуду  9.2 стоји: 
„ Наручилац се обавезује да ће премије осигурања уплаћивати Осигуравачу по 
закљученим полисама, у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, а на основу уредно 
сачињених и достављених рачуна. 
 
Плаћање премије за обавезно осигурање аутоодговорности је у целости по закључењу 
полиса осигурања. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Најкраћи рок за плаћање је  15 дана, а најдужи   45 дана, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 
РС” бр. 119/2012).          

 
Остало остаје непромењено. 
 
 
ЈП Завод за уџбенике 
Комисија за јавне набавке 
 
  
 
             
 

 


