
 

Број: 01-02-23/2020-12 
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ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГE ОСИГУРАЊА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“, ВРШАЦ 

 

                                         ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: ЈН бр. 01-02-23/2020 

 

ПРЕДМЕТ:  Додатно  појашњење  конкурсне  документације у вези  са  припремом  понуде у  

поступку јавне набавке:  Услуге осигурања   

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, се дана 05.11.2020. обратило Наручиоцу, 

путем електронске поште, са захтевом  за појашњењем у вези са припремањем  понуде.  

 

Питање: 

 

У циљу израде понуде, молимо вас да за јавну набавку број 01-02-23/2020 – Услуге осигурања, доставите 

следеће информације:  

Радна возила - у складу са новим Правилником о номенклатури, неопходно је да нам доставите податак о 

врсти возила: врста возила која је у уписана у саобраћајној дозволи или регистрационом листу  

За Тарифна група 10: 

- комбинарка - марка и тип возила и како је возило уписано на регистрационом листу и/или саобраћајној 

дозволи 

- ауточистилица - како је возило уписано на регистрационом листу и/или саобраћајној дозволи – уколико се 

возило региструје као теретно, потребно је доставити и податак о носивости  

- скип - како је возило уписано на регистрационом листу и/или саобраћајној дозволи - уколико се возило 

региструје као теретно, потребно је доставити и податак о носивости 

 

 Одговор на питање: 

У циљу израде понуде, за јавну набавку број 01-02-23/2020 – услуга осигурања за тарифну групу 10 

достављамо податке које сте тражили (подаци су из саобраћајних дозвола): 
 

r.br VRSTA VOZILA MARKA I TIP KATEGORIJA NOSIVOST 

  PALOAD PL 85 Radna mašina 0 

1 KOMBINIRKA CASE 695 ST PILOT Radna mašina 0 

  CASE 695 ST TIER 4 FINAL Radna mašina 0 

2 AUTOČISTILICA RAVO 540 ST Teretno vozilo 0 

  KARCHER MC 130 ADV Radna mašina 0 

3 SKIP PALOAD PB30E Radna mašina 0 
 

 

 

                                                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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