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број: 01-4256/4-1 

датум: 29.08.2018. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник  РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија наручиоца у поступку јавне набавке ЈН 24/18 

,,услуге осигурања за период од годину дана“ врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

I На страни 17. конкурсне документације мења се образац осигурања од ризика пожара и 

неких других опасности  

 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 
 

1. ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

Ред. 

Бр. 
Предмет осигурања Површина 

Набавна 

књиговодствена 

вредност 31.12.2017 

Премија без пореза 

1. 

1.1. Грађевински 

објекти (зграде и 

друго објекти) 

1.2. Грађевински 

објекти (терени, 

базени и слично) 

 
1.1. 2.330.578.586,93 

1.2. 416.117.644,58 
 

Ред. 

Бр. 
Предмет осигурања  

Набавна 

књиговодствена 

вредност 31.12.2017 

 

2. 
Опрема и намештај 

укупно 
 209.265.320,42  

ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ: 

 Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од ризика пожара и неких других 

опасности са укљученим допунским ризиком – излив воде из инсталација на „I 

ризик“. Заједнички лимит за све локације 20.000.000,00 динара. 

 

II Понуђачи су овлашћени да изврше промене на техничкој спецификацији у складу са 

наведеним изменама конкурсне документације. 
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III Продужава се рок за достављање понуда и сада гласи 06.09.2018. године у 09:00 часова. 

IV Јавно отварање понуда ће извршити 06.09.2018. године у 09:15 часова. 

 

 

Образложење: 

Комисија наручиоца је извршила измене конкурсне документације имајући у виду да 

првобитно захтевано добra не одговараju потребама Наручиоца у својој количини и 

техничком опису. 

Комисија је у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН продужила рок за подношење понуда. 

На основу члана 103. став 1. ЗЈН Комисија наручиоца је одредила други датум и време за 

почетак поступка јавног отварања понуда.  

Све предметне измене су извршене у циљу омогућавања понуђачима да припреме 

прихватљиву понуду у складу са чланом 61. став 1. ЗЈН и на тај начин се обезбеди примена 

начела из чланова 9, 10, 11, 12. и 13. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

Комисија наручиоца за 

јавну набавку услуга ЈН 

24/18 

 

 

 

Објавити у складу са чланом 63. став 3. ЗЈН: 

- Порталу јавних набавки; 

- интернет страници Наручиоца. 


