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ПИТАЊА: 

− Потребан нам је тарифни број и шифра (тарифна група и подгрупа) за теретна возила 
на страни 7. конкурсне документације од редног  броја 20 до редног броја 38 и редни 
број 1, 

− Потребан нам је тарифни број и шифра (тарифна група и подгрупа) за радне машине на 
страни 9. конкурсне документације од редног броја 1 до редног броја 7, 

− Потребно нам је појашњење на страни 18 конкурсне документације тачке 8.1. Захтеви у 
погледу начина, рока и услова плаћања. Како се ради о 69 возила где се ради осигурање 
аутоодговорности где је предвиђено да се плаћање целе премије врши приликом 
регистрације возила а имамо само једно возило где радимо ауто каско осигурање 
претостављамо да се одредба да је рок плаћања за услуге које су предмет набавке 45 
дана од дана пријема фактуре и да се плаћање врши у уплатом на рачун понуђача у 12 
рата односи само на ауто каско осигурање а да се премија аутоодговорности плаћа 
приликом регистације возила у целости. Молимо да нам појасните да ли добро 
тумачимо тачку 8.1. на страни 18 конкурсне документације, 

− У коју рубрику Понуде/рекапитулација (страна 26 конкурсне документације) да 
убацимо премију за осигурање лица, ауто незгода; да ли код ауто одговорности, да 
ставимо као посебну напомену или нешто треће. 
 

− Молим Вас за информацију да ли је код ауто каско осигурања (страна 10 конкурсне 
документације) потребно радити територијално покриће Србија или Европа. 

 
 

− Да ли теретна возила наведена на страни 6 конкурсне документације од броја 1 до броја 
12 (аутосмећари) спадају у тарифну групу 05 – специјална моторна возила, шифра 0505 
Возила за одношење смећа и фекалија без уређаја за утовар и истовар или у тарифну 
групу 10 – радна возила, шифра 1002 Возила за поливање и чишћење улица, за 
одношење смећа са и фекалија са уређајима за утовар и истовар, за оддржавање 
електричних инсталација , за чишћење сливника за воду и слично. 

− Да ли теретна возила наведена на страни 6 конкурсне документације од броја 13 до 
броја 19 (аутоподизачи) спадају у тарифну групу 05 – специјална моторна возила, 
шифра 0505 Возила за одношење смећа и фекалија без уређаја за утовар и истовар или 
у тарифну групу 10 – радна возила, шифра 1002 Возила за поливање и чишћење улица, 



за одношење смећа са и фекалија са уређајима за утовар и истовар, за оддржавање 
електричних инсталација , за чишћење сливника за воду и слично. 

 

− Молим Вас за информацију да ли се код ауто одговорности узима основни премијски 
степен 4 или се тражи обрачун са применом бонуса/малуса. 

− Уколико се тражи примена бонуса/малуса молим да нам се доставе очитане 
саобраћајне дозволе за сва возила која су наведена у конкурсној документацији јер на 
основу података из конкурсне документације то не можемо да урадимо. 

 

ОДГОВОРИ: 

 

−−−− Возила од редног броја 1. закључно са редним бројем 19. су разврстана као специјална 
возила, а да теретна возила из конкурсне документације од редног броја 20 до редног 
броја 38. и редни број 1-7, као и радне машине од редног броја 1. до редног броја 7. 
разврста у тарифну групу и обрачуна премију у складу са својом пословном 
политиком.  

− Рок и услови плаћања дефинисани у складу са одредбама закона за буџетске 
кориснике, као и даће се код извршења плаћања примењивати позитивна законска 
решења.  

− Понуђену премију за осигурање лица, ауто незгода, уписују се код аутоодговорности. 
Саставни део понуде чини спецификација врста осигурања. 

−−−− На страни 10. конкурсне документације тражи се ауто каско осигурање без учешћа у 
штети са укљученим ризиком крађе и територијалним покрићем Европа.  

−−−− У  Понудама за А.О. и А.К. возног парка  наручиоца не треба урачунавати бонусе и 
малусе, јер ће их наручилац остварити на начин како је то законом предвиђено. 
Чињеница да су возила дата на осигурање недвосмислено указује да су она исправна.  

С поштовањем, 

          Јавне набавке 

 


