
Република Србија  

  Аутономна Покрајина Војводина 

                                           Oпштина Житиште 

  Председник Општине 

  Број: II-404-1-34/2019-4 

    Житиште, Цара Душана 15 

                                                         Тел: 023/3821-306, факс: 023/3821-308 

                                                        Датум: 15.11.2019.године 

 _______________________________________________________________________ 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Број јавне набавке: III-04-404-1-34/2019 

 

Осигурање усева 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим 

питањем потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење у вези са 

припремањем понуде: 

 

Питање: На страни бр.5. и бр. 15. у табели осигурања пољопривреде – усева, 

образац структуре цене: 

- Код ПРИНОСА (т/ха) стоји од 4 до 6 т/ха и 

- Код СУМЕ ОСИГУРАЊА стоји од 64.000,00 до 96.000,00 рсд/ха. 

Потребно је тачно дефинисати принос (т/ха) и суму осигурања (РСД/ха) а не 

оквирно, како би се одредила премија. 

 

Одговор: У конкурсној документацији је наведено да се ради о оквирним 

количинама за осигурање и да оне служе само ради рангирања понуда.  

Са изабраним понуђачем, Уговарач осигурања закључује уговор о осигурању како 

је наведено у конкурсној документацији. По закључењу уговора, Уговарач 

осигурања припрема и доставља списак осигураника (регистрованих 

пољопривредних газдинстава) са прецизним подацима о површинама под 

пшеницом и приносима који се осигуравају. 

Прихвата се сугестија заинтересованог понуђача да се изврши измена у конкурсној 

документацији код приноса и код сума осигурања.  
 

Страна 5. Конкурсне документације: 

Елементи за осигурање 

 

Култура 

Просечан 

Принос 
Цена 

Просечна сума 

осигурања 

Површина за 

осигурање 

(t/ха) (РСД/кг) (РСД/ха) (ха) 

ПШЕНИЦА 5 16,00 80.000,00 2.200 

 

Страна 15. Конкурсне документације: 
 

1) Oсигурање пољопривреде – усева, образац структуре цене: 



 

 

Остали садржај конкурсне документације остаје непромењен. 

Конкурсна документација биће измењена и објављена у року од 2 дана. 

 

 

    Комисија за јавне набавке 

УСЕВИ 

Просечан 

принос 

(кг/ха) 

Цена 

(РСД/кг) 

Просечна 

сума 

осигурања 

(РСД/ха) 

Површине 

за 

осигурање 

(ха) 

Вредност 

услуга 

без 

пореза 

Износ 

пореза 

Укупна 

вредност 

услуге 

са 

порезом 

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 

ПШЕНИЦА 
5 16,00 80.000,00 2.200    


