
 

 
Број: ЈН 42/14/ЈНМВ 

Датум: 19.08.2014.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  

 Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила Геронтолошког центра 

из Суботице –  на период од  годину дана  

42/14/ЈНМВ 

 

Дана 14.08.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 42/14/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 42/14/ЈНМВ мења се следеће 

поглавља: 

 VI – УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ - стр. 27 -28 

конкурсне документације 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

                                                         I I 

 

Рок за достављање понуда је 25.08.2014. године до 11,00 часова. 

Јавно отварање понуда  је 25.08.2014. године у 11,30 часова. 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 



  
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 
документ 

 
Поље/колона уписати 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 

 У заглављу обрасца уписати 
Ваш број понуде и датум 
сачињавања понуде. У 
општим информацијама 
уписати податке редом, како 
су тражени. Код начина 
подношења понуде 
заокружити на који се начин 
понуда доставља 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – I ДЕО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА 
СВА ВОЗИЛА СА СВИМ 
УРАЧУНАТИМ ЗАВИСНИМ 
ТРОШКОВИМА И ТАКСАМА БЕЗ 
ПОРЕЗА 

 

-Укупан износ премије 
осигурања  
Без обрачунатог пореза на 
животно осигурање 
 

2. ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈУ 

НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА У 
% 

-проценат стопе пореза 

3. ПОРЕЗ ИЗРАЖЕН У 
ДИНАРИМА 

-динарски износ стопе пореза 
из претходне тачке 

4. УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ 
ЗА СВА ВОЗИЛА СА 
ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ, 
СВИМ ЗАВИСНИМ 
ТРОШКОВИМА И ТАКСАМА 

-износ годишње премије са 
обрачунатим порезом на 
неживотна осигурања и свим 
услугама и трошковима који 
се урачунавају у коначну 
премију 
 
 

5.НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗА 
КАСКО ОСИГУРАЊЕ 

12 једнаких месечних рата- 
поставља се као предуслов 
из конкурсне документације 

6.УСЛОВИ ПЛАЋАЊА у року од преко 15 дана    

најкасније до 45 дана    

поставља се као предуслов 
из конкурсне документације     
 

 

7. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ -Рок важења понуде који не 

може бити краћи од 30 дана од 

датум отварања понуда сходно 

ЗЈН 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – II 
ДЕО 

 

1. Износ обавезног 
осигурања возила без пореза 
на неживотна осигурања 

- износ  обавезног осигурања  
без обрачунатог пореза  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Износ потпуног каско 
осигурања са карђом , без 
учешћа у штети 

-Износ каско осигурања за 
сва возила 
 
 

3.ИЗНОС ОСИГУРАЊА 
ВОЗАЧА И ПУТНИКА 

-Износ премије осигурања 
возача и путника у возилу на 
основу осигураних сума у 
обрасцу понуде 
 

4. Износ свих 
административних трошкова 
и такси које се плаћају 
приликом регистрације и 
осигурања возила 

- Износ свих  трошкова и 
административних такси које 
се плаћају приликом 
регистрације и обавезног 
осигурања возила 

5.УКУПНА ПРЕМИЈА  
(без пореза) 

-Укупна премија са свим 
трошковима и обрачунатим 
услугама без пореза на 
неживотна осигурања 

6. УКУПНА ПРЕМИЈА 
(са порезом) 

-Укупна премија са свим 
трошковима и обрачунатим 
услугама са порезом на 
неживотна осигурања 

 
 
 

1. Напомена: Приликом обрачуна  премије осигурања од 

аутоодговорности за сва возила применити 4 (основни), премијски 

степен, без бонуса или малуса, изабрани понуђач , са којим се закључи 

уговор ће при регистрацији сваког предметног возила применити 

припадајући премијски степен 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


