
Основна школа "Арањ Јанош" 

Трешњевац 

Маршала Тита 62 

Дел број: 398/15-1 

Датум: 11.12.2015. 

 

 

Питањ Понуђача: 

Poštovani, 

 

molim Vas za dodatno pojašnjenje u partiji 1 - osiguranje lica, JN 5/2015, model ugovora, član 3; 

 

- Stoji da je procenjena vrednost javne nabavke 100.000 dinara 

- Ne postoji prostor da se upiše ukupan iznos premije osiguranja koju upisuje naručilac 

- Stoji slovima upisan iznos sa porezom 

 

Molim Vas da se pojašnjenje da li postoji neka greška u tekstu kod člana 3 u modelu ugovora. Da li je 

100.000 dinara zaista procenjena vrednost ove partije? 

Da li je i gde potrebno upisati premiju ponuđača? 

Одговор: 

 У општим подацима набавке на страни 3. је предвиђена процењена вредност и за 

Партију 1 и за Партију 2. За Партију 1 предвиђена је 100.000, 00 динара без пореза а за 

Партију 2 је предвиђена  80.000,00 динара без пореза.  По Закону о јавним набавкама 

Наручилац није дужан да објави процењену вредност набавке али има право да то 

учини. То је целисходно када је реч о малом износу. 

 У модел уговора у члан 3. на страни 27. погрешно је унет  100.000,00 динара. На том 

месту  Понуђач би требалo да упише понуђену цену са и без пореза. 

Требало би да гласи: Вредност уговора је лимитирана до процењене вредности ЈН бр 5/2015 

Партија бр.1 а утврђује се у укупном износу од ______________(понуда понуђача) динара без 

пореза и словима__________________ и ______________динара са порезом и 

словима________________.  

Meђутим сам уговор упућује на обрасцу структуре цена /премија (страна 14. - напоменем да 

стари образац замените новим) где ће бити све јасно приказана (појединачно и укупно), који 

Понуђач мора да парафира и који ћемо посебно прикључити уговору а на тај начин не може 

доћи до евентуалног неспоразума и до злоупотребе.  На основу тога није потребно унети 

понуђену цену у члан 3.(а неће се сматрати грешком ако неко напише у наставку) пошто ће 

цена бити изражена и у обрасцу структире цена и на основу полиса осигурања која ће као 

писмена исправа пратити уговор о осигурању и садржи све најважније елементе уговора 

укључујући и цену. 

Исто то важи и за Партију број 2 члан 3. 


