
 
Број: ЈНВВ-02-4/2018 

Датум:  01.  03. 2018. године 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, а поступајући по захтеву 

потенцијалног понуђача, бр. 4949 од 27. 02. 2018. године, Наручилац ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Услуге осигурања од 

аутоодговорносит и каско осигурање возила,  бр. ЈНВВ-02-4/2018, доставља следећу 

 

ИЗМЕНУ И ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 

 

Наручилац у поступку јавне набавке – Осигурање од аутоодговорности и каско 

осигурање возила, бр. ЈНВВ-02-4/2018, врши допуну Конкурсне документације, како 

следи:  

 

- на страни 26 и даље, у делу који се односи на Образац структуре цена – у табели 

под бр. 1. Осигурање возила од аутоодговорности, за теретна, теретна-специјална и 

радна возила, Наручилац додаје још једну колону са тарифним бројем, а ради 

прецизније израде премије осигурања за та возила. 

 

1. Осигурање возила од аутоодговорнсти 

R.

br. 

REGISTAR 

OZNAKA VOZILA 

KATEGORIJA 

MOT.VOZILA 

/PRIKLJ. 

ТАРИФНИ 

БРОЈ 

1 KI – 031 – BC teretno vozilo 0208 

2 KI – 027 – LZ lako teretno 0203 

3 KI – 027 – IR lako teretno 0203 

4 KI – 027 – IN lako teretno 0203 

5 KI – 012 – LA lako teretno 0203 

6 KI – 012 – ĐA lako teretno 0203 

7 KI – 012 – ĐC lako teretno 0203 

8 KI – 022 – AL lako teretno 0203 

9 KI – 021 – SF lako teretno 0203 

10 KI – 001 – FĐ teretno vozilo 0205 

11 KI – 011 – TC teretno vozilo 0204 



12 KI – 001 – ES teretno vozilo 0206 

13 KI – 009 – ČA teretno/specijalno 

vozilo 

1002 

14 KI – 031 – EB teretno vozilo 0205 

15 AA-404-KI priključno vozilo / 

16 AA-575-KI priključno vozilo / 

17 AA-899-KI priključno vozilo / 

18 AB-093-KI priključno vozilo / 

19 KI – 017 – BM putničko vozilo / 

20 KI – 009 – BN putničko vozilo / 

21 KI – 015 – CR putničko vozilo / 

22 KI – 030 – ZT putničko vozilo / 

23 KI – 030 – JL putničko vozilo / 

24 KI – 028 – ZK putničko vozilo / 

25 KI – 029 – CB putničko vozilo / 

26 KI-030-SY putničko vozilo / 

27 KI – 001 – OB putničko vozilo / 

28 KI – 005 – OA putničko vozilo / 

29 KI – 012 – ŽŠ putničko vozilo / 

30 KI-43-AAD priključno vozilo / 

31 KI -48-AAC priklkjučno vozilo / 

32 KI-49-AAL priključno vozilo / 

33 KI -039-AI putničko vozilo / 

34 KI -039 –BL putničko vozilo / 

35 KI -039-OE teretno 

vozilo/specijalno 

1002 

36 KI –AAZ-62 radno vozilo 1002 

37 KI –AAJ-97 radno vozilo 1002 



38 KI-AAZ-61 radno vozilo 1013 

39 KI-AAV-51 radno vozilo 1013 

40 KI-AAZ-41 radno vozilo 1008 

41 KI-AAZ-42 radno vozilo 1008 

42 KI –AAI -67 radno vozilo 1008 

43 KI-AAF-92 traktor / 

44 KI –AAČ-45 traktor / 

45 KI –AAZ-68 radno vozilo 1002 

46 KI-022-AK lako teretno 0203 

47 AB – 356-KI priključno vozilo / 

48 KI – 037 – HK putničko vozilo / 

49 KI – 037 – HI putničko vozilo / 

50 KI – 037 – BP teretno vozilo 0203 

51 AB – 178 – KI priključno vozilo / 

52 regist. u postupku,  

br. šasije: 

ZCFC435B905112322 

teretno vozilo 0204 

53  u postupku uvoza teretno vozilo 

/specijalno 

1002 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАТЦИЈЕ 

 

1. Каско осигурање треба да има територијално покриће за Србију и Европу. 

2. Мења се табела на страни 37 конкурсне документације, тако да сад гласи: 

 

Каско осигурање моторних возила Обим покрића 

Путничка возила  и  теретна возила  

(из табеле 1 и 3) 

Потпуно ауто каско осигурање, без 

апсолутног и релативног учешћа у 

штети, што подразумева и осигурање 

стакла и са допунским ризиком од 

провалне крађе. 

Теретна возила – специјална возила 

(из табеле 2) 

Потпуно ауто каско осигурање, без 

апсолутног и релативног учешћа у 

штети, што подразумева осигурање 

стакла. 

У осталом делу конкурсна документација  остаје непромењена. 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ И 

ПОЈАШЊЕЊЕ Конкурсне документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

  

 за Комисију за јавне набавке 

                Шибул Марица дипл. правник 


