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Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/2015), 

Наручилац врши измену и допуну КД у поступку јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за 
потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од годину дана, број јавне набавке: 
404-1-206/14-99, и то: 
 

1. На страни 4 од 29 Конкурсне документације, додаје се: 
 
„Процењена вредност јавне набавке по партијама износи: 

Број 
партије 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

1 Осигурање од пожара и неких других опасности  2.600.000,00 

2 Kомбиновано осигурање рачунара 1.750.000,00 

3 
Kолективно комбиновано осигурање запослених од 
последица несрећног случаја (незгоде) 

1.150.000,00 

УКУПНО: 5.500.000,00 

 
 2. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 6 од 29, тачка 2.1. где се 
додаје тачка 11) која гласи: 
 
 „11) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора – Одељак VII у конкурсној 
документацији“ 
 

3. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 8 од 29, у тачки 7. 
Обезбеђење за добро извршење посла, додаје се  тачка 7.6., која гласи: 

 
„7.6.Уколико је изабрани понуђач лице које се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН-а, а који има негативну референцу за 
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, дужан је да у тренутку 
закључења оквирног споразума или у року од 10 дана од обостраног потписивања, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, безусловну и плативу на први позив у 
висини од 15%, од укупне вредности оквирног споразума, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.“ 
 

4. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 13 од 29, у тачки 23. 
Критеријум за доделу уговора, због техничке грешке, мења се тачка 22.2., тако да сада гласи: 

 
23.2.Уколико две или више прихватљивих понуда, буду имале исту стопу премије, предност ће 
имати она понуда у којој је наведен дужи рок плаћања рачуна. 

 
Комисија за јавну набавку. 

 
 
 
 

57015.74/70 

ПРЕДМЕТ: Измена КД у вези поступка јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за 
потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од годину дана, број јавне 
набавке: 404-1-206/14-99 
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