
Наручилац: Градска управа града Бора   
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3 

ПИБ: 100568330 

Матични број:  07208529 

 

                                               
       ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку  на постављена питањa потенцијалних понуђача – 

 

                У вези јавне набавке редни број - поступку јавне набaвке  мале вредности - редни број - ЈН 
ГУ 41-У /2019 - услуге колективног осигурање запослених за уговорени период пружања услуга је 24 месеци 
од дана закључења уговора (полисе осигурања) - Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН): 66510000-

услуге осигурања 

 

                 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015) 
  
          Потенцијални понуђач је дана  04.04.2019.године поставио  следећe питањe: 
 

1. Molim vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN GU 41-U /2019: 
  

Na strani 21 i 22 konkursne dokumentacije, u tabeli za osiguranje lica od posledica nesrećnog 
slučaja – nezgode predvideli ste da treba da se upiše „godišnja premija“, dok ste u tabeli za 
dopunsko zdravstveno osiguranje predvideli da se upiše „visina premija za period osiguranja“. 
S obzirom da se Ugovor zaključuje na 24 meseca, molim Vas za pojašnjenje da li će se vrednovati 
godišnja premija ili dvogodišnja premija i koji iznos treba uneti u obrazac ponude i tabele? 

Molim Vas da uskladite tabele kako bi se unela jedinstvena premija i kako bi sve ponude prilikom 
ocene bile uporedive. 

  

 



 

 

          На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-

247/2019-III-01,  од 01.04.2019. године,  дала је дана 05.04.2019. године следећи одговор :  
 

            У   питању је техничка грешка начињена у  табели 1. колоне 4. где треба да стоји исто као у 
табели 2.колоне 4. „висина премије за период остигурања по запосленом“  што значи период 
осигурања од 24 месеци, обзиром да то и даје укупан износ понуде. 
           Исправљена табела: 
           
 1. Осигурање лица од последица несрећног случаја-незгоде        (основни ризици) 

Број 
запослених 

Смрт услед незгоде 

 

Трајни инвалидитет 

 

 УКУПНО 

(1x4) 
1 2 3 4 5 

182 Сума осигурања 

600.000,00 РСД 

Сума осигурања 

1.200.000,00 РСД 

Висина премија 
за период 
осигурања 

по запосленом 

 

     

2. Допунско здравствено осигурање  
Број 

запослених 

Хирушке 

Интервенције 

Теже 

Болести 

Висина премија за 
период осигурања 

по запосленом 

УКУПНО 

(1x4) 
 

1 2 3 4 5 

182 Сума осигурања 

     70.000,00 РСД 

Сума осигурања 

70.000,00 РСД 

  

     

 

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА УПЛАТУ(1+2) : износ:______________ РСД (без пореза) 
                                                                                                                        
                                                                              износ: ______________ РСД (са порезом 

        
 

  
 

 

 

 

***Додатна појашњења и одговори на питања потенцијаних понуђача су  саставни део конкурсне 
документације *** 
 

                                                                                      
                                            КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ЈН ГУ 41-У /2019 

                                                                                                  
 

 


