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08/3 број:404-1-4/15-20 
27.05.2015.године 
 

ПРЕДМЕТ: Измена КД у вези поступка јавне набавке услуге осигурања имовине и лица 
за потребе здравствених установа за период од годину дана, ЈН бр.404-1-206/15-3 

 
 

             Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/2015) и 
Решења Републичке комисије за заштиту права 08/3 број 404-1-4/15-18 од 25.05.2015. године, 
Наручилац врши измену КД у поступку  јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за потребе 
здравствених установа за период од годину дана, ЈН бр. 404-1-206/15-3. 
 
 1. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 8 од 31, тачке 2.1. где се 
додаје тачка 11) која гласи: 
 
 „11) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора – Одељак VII у конкурсној 
документацији“ 
 
 2. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 9 од 31, тачке 6.1. па 
уместо текста: 
 
 „6.1. Понуђач је обавезан да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за 
озбиљност понуде неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде и то: 
 1) за партију 1. у износу од 5.000.000,00 динара; 
 2) за партију 2. у износу од 2.500.000,00 динара; 
 3) за партију 3. у износу од 300.000,00 динара.“ ; 
 
сада стоји текст: 
 
 „6.1. Понуђач је обавезан да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за 
озбиљност понуде неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде на износ од 2 % од укупног износа понуђене премије без пореза на 
премију.“ 
 

3. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 10 од 31, тачке 6.4. па 
уместо текста: 
 
 „6.4. Понуђач може доставити једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ који 
представља збир износа наведених у тачки 6.1 за све партије за које подноси понуду.“ 

 
сада стоји текст: 
 
 „6.4. Понуђач може доставити једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 2 % 
од укупног износа понуђене премије без пореза на премију за све партије за које подноси понуду, или 
више банкарских гаранција на износ од 2 % од укупног износа понуђене премије без пореза на 
премију за сваку партију посебно.“ 

 
4. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 10 од 31, тачке 7.1. па 

уместо текста: 
 

„7.1. Изабрани понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора или у року од 10 дана 
од обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права 
протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла и то: 

1) за партију 1. у износу од 15.000.000,00 динара; 
2) за партију 2. у износу од 7.500.000,00 динара; 
3) за партију 3. у износу од 1.000.000,00 динара.“ 

 



 
сада стоји текст: 
 
 „7.1. Изабрани понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора или у року од 10 
дана од обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права 
протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10 % од укупног износа 
уговорене премије без пореза на премију.“ 
 

5. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 10 од 31, тачке 7.3. па 
уместо текста: 
 
 „7.3. Понуђач може доставити једну банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ 
који представља збир износа наведених у тачки 7.1 за све партије за које закључује уговор.“ 

 
сада стоји текст: 
 
 „7.3. Понуђач може доставити једну банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ 
од 10 % од укупног износа уговорене премије без пореза на премију за све партије за које се 
закључује уговор, или више банкарских гаранција на износ од 10 % од укупног износа премије без 
пореза на премију за сваку партију посебно за коју се закључује уговор.“ 
 
 

6. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 23 од 31, одељка VII 
Модел Уговора, члан 4. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА, став 4.1., па уместо текста: 

 
„4.1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла Осигураваћ мора да поднесе Наручиоцу 
приликом потписивања овог уговора, односно најкасније у року од 10 дана од обостраног 
потписивања уговора, у висини ________________. /уписује се износ из тачке 7.1. конкурсне 
документације/.„ 

 
сада стоји текст: 
 

„4.1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла Осигуравач мора да поднесе Наручиоцу 
приликом потписивања овог уговора, односно најкасније у року од 10 дана од обостраног 
потписивања уговора, у висини од 10% од укупно уговорене премије без пореза на премију./у складу 
са тачком 7.1. конкурсне документације/.„ 
 

7. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 24 од 31, одељка VII 
Модел Уговора, где се испод текста тачке 10.2 , додаје место за потписивање и печатирање 
Модела Уговора, па сада испод текста тачке 10.2 стоји следеће: 

 
„          Наручилац                Осигуравач 

Републички фонд      
за здравствено осигурање 
 
_________________________                       ______________________ 
в.д. директора     м.п            директор „ 
 
8. Наручилац врши измену Прилога 2. Конкурсне документације, Образац 4.1 – 

Осигурање имовине и запослених,  па уместо назива обрасца: 
 

„Образац 4.1 – Осигурање имовине и запослених“ 
 

сада стоји  
 

„Образац 4.1 – Образац понуде и структуре цене за Осигурање имовине и лица“ 
 
8.1. У истом Прилогу, односно Прилогу 2. конкурсне документације, Наручилац додаје нови 

sheet који носи назив „Упутство понуђачима за попуњавање Обрасца 4.1“ са следећим текстом: 
 

„ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ 4.1.  
 

1. У колону "Стопа премије" уписује се стопа премије за сваки ризик појединачно. 
 
 



 
НАПОМЕНА: Уписивањем стопе премије за сваки ризик посебно аутоматски се (задатом 

формулом) израчунавају просечне стопе премија на укупан износ осигуране суме за сваку партију 
посебно, као и колоне укупни износ премије без пореза на премију, износ пореза на премију и  укупни 
износ премије са порезом на премију. 
Понуђачи су у обавези да провере тачност израчунатих података.  
Такође, понуђачи су у обавези да, уколико аутоматски израчунати подаци нису исправни, исте и 
измене.“ 
 

8.2. Наручилац мења и назив Прилога 2 конкурсне документација па уместо 
 

„Прилог 2 – Образац понуде 4.1“ 
 

сада стоји текст: 
 

„Прилог 2 - Образац понуде и структуре цене са Упутством за попуњавање“ 
 
Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници, Конкурсну 

документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ и Прилог 2 – Образац понуде и структуре цене са Упутством за 
попуњавање ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ,  са наведеним изменама. 

 
 

Комисија за јавну набавку. 
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