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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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Републичком хидрометеоролошком заводу“ 

по јавном позиву од 18.03.2014. 
 
 

Редни број набавке:  06/14 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



На основу чл. 20.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РСбр.124/12),  а у вези са 
постављеним питањима заинтересованих понуђача, објављује се  
 

 
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Питање: У опису предмета јавне набавке стоји да код осигурања грађевинскх објеката и 
опреме од ризика пожара и неких других опасности треба укључити допунски ризик 
излива воде из инсталација на „ I ризик“. Даље у Обрасцу 6 – Спецификација услуге 
осигурања наведене су пуне вредности за допунске ризике излива воде и поплаве. Молимо 
вас за појашњење на које вредности треба сачинити понуду за допунске ризике. 

Одговор: У табели Спецификација услуга, Осигурање имовине – Осигурање од пожара и 
неких других опасности,  на страни 25. Конкурсне документације у колони „Сума 
осигурања“ ( у динарима) је наведена вредност за коју треба сачинити понуду за допунске 
ризике, односно сума осигурања која је идентична суми осигурања од основног ризика. 
Сходно томе, понуђачи одређују премију за основни ризик и премију за допунски ризик, 
који се у збиру приказују у табели „рекапитуалација“ на страни 29. Конкурсне 
документације. 

Разматрајући постављено питање заинтересованог понуђача, уочен је недостатак у 
предметном обрасцу, односно у табели  Осигурање имовине – Осигурање од пожара и 
неких других опасности,  на страни 25. Конкурсне документације. Наиме у табели је 
изостављен један ред у који се уноси укупна премија за осигурање од пожара и неких 
других опасности. 
Стога се наведени недостатак отклања заменом постојећег обрасца са новим 
коригованим обрасцем у прилогу овог одговора. Понуђачи приликом састављања 
понуде замениће наведени образац (само страну 25.) из конкурсне документације са 
коригованим обрасцем из прилога. 
 
Питање: Такође вас молимо за информацију где у понуди треба навести висину 
понуђених средстава превентиве, обзиром да је то један од критеријума за оцену понуда. 

 Одговор: Уочени недостатак у конкурсној документацији је неспоран, па се образац 
понуде (образац 5) на страни 24. Конкурсне документације, замењује новим обрасцем у 
прилогу овог одговора. Имајући у виду да је наведени елеменат одређен као један од 
критеријума за оцену понуда, одлучено је да је исти буде наведен на самом обрасцу 
понуде (образац 6) уместо у виду изјаве која би била дата у слободној форми. Понуђачи ће 
приликом састављања понуде такође заменити наведени образац са коригиваним обрасцем 
понуде из прилога. 

 

 
 
                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  ____________________________                                                              
Радован Ћосић, дипл. правник 

 
 
 



 
                                          СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГА                         ОБРАЗАЦ 6: 

 
 ОСИГУРАЊЕ  ИМОВИНЕ,ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 

 У РЕПУБЛИЧКОМ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОМ ЗАВОДУ 
ОБРАЗАЦ 6 
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ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

 
I   Осигурање од ПОЖАРА и неких других опасности 

 

Р.б. Предмет 
осигурања 

Осигуравајуће 
покриће 

Сума 
осигурања  

(у динарима) 

Укупан 
износ 

премије без 
пореза 

Укупан 
износ 

премије 
са 

порезом 

1.а 
Грађевински објекти-

зграде ГРАДОВИ 
 

Основни 
пожарни ризици 492.563.181,00   

Допунски ризик- 
излив воде из 
инсталација  

492.563.181,00   

1.б 
Грађевински објекти-

зграде СЕЛА 
 

Основни 
пожарни ризици 120.329.312,00   

  
Допунски ризик- 
поплава, бујица 
и високе воде 

120.329.312,00   

 Доплатак за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штата    

2. Oпрема                
ГРАДОВИ И СЕЛА 

Основни 
пожарни ризици 393.993.423,00   

  
Допунски ризик- 

излив воде из 
инсталација  

393.993.423,00   

 
Доплатак за откуп амортизов   
код делимичних штата 

 
   

 I    Укупно за осигурање од ПОЖАРА и неких  других опасности   



                                             ПОНУДА                                          ОБРАЗАЦ 5 
 

 
ПОНУЂАЧ:______________________________________________________________ 
 
ПРЕДМЕТ: „Осигурање имовине, запослених лица и ангажованих лица  у 
Републичком хидрометеоролошком заводу“. 

 
ВИСИНА ПРЕМИЈЕ БЕЗ ПОРЕЗА, РСД 

за период од годину дана  
Укупна вредност понуде са свим 

припадајућим трошковима без пореза 
 

 
 
    __________________     динара нето 

 
ЦЕНА (са ПОРЕЗОМ) 

Укупна вредност понуде са свим 
припадајућим трошковима са порезом 

 
 
     __________________     динара бруто 

 
Укупна средства превентиве  

 

 
 
     __________________     динара  

 
Ажурност у исплати штета  

                      __________% 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 
60 дана) 

 
 ______   дана од дана отварања понуда 

 
 

ОВЕРА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  
1.  
2.                ПЕЧАТ И ОВЕРА ПОНУЂАЧА 
3.  

                                            
______________________ 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

 
24 

     Конкурсна документација за јавну набавку услуге:“Осигурање имовине, запослених 
лица и ангажованих лица у Републичком хидрометеоролошком заводу“ бр.404-48/14 


	ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	по јавном позиву од 18.03.2014.
	На основу чл. 20.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РСбр.124/12),  а у вези са постављеним питањима заинтересованих понуђача, објављује се
	ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
	____________________________                                                              Радован Ћосић, дипл. правник

