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ПРЕДМEТ: Измена КД у вези поступка јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за 
потребе здравствених установа и РФЗО за период од годину дана, ЈН бр.404-1-206/14-73 
 
Наручилац врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке услуге 
осигурања имовине и лица за потребе здравствених установа и РФЗО за период од годину 
дана, ЈН бр.404-1-206/14-73, и то: 
 

1. На страни 3. од 34. конкурсне документације у делу I. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ, мења 
се тачка 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца, па уместо текста: 
 
„Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених 
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе 
поступак јавне набавке услуге осигурања имовине и запослених за 2014. годину, а сходно 
члану 17а Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13 , 51/13-испр. и 86/13).“ 
 
сада стоји текст 
 
„Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених 
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе 
поступак јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за 2014. годину, а сходно члану 
17а Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне 
набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13 , 51/13-испр. и 86/13).“ 
 

2. На страни 3. од 34. конкурсне документације у делу I. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ, мења 
се тачка 3. Предмет јавне набавке, па уместо речи:  
 

         “Услуге“  
 

сада стоји текст 
 

“Набавка услуга осигурања имовине и лица за потребе здравствених установа и 
Републичког фонда за здравствено осигурање за период од годину дана.“  

 
3. На страни 4. од 34. конкурсне документације у делу II. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, мења 

се текст, па уместо: 
 

         “ Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије и то:“  

сада стоји текст 
 

“ Предмет јавне набавке је обликован у 3 партије и то:“ 
 

4. На страни 6. од 34. конкурсне документације у делу II. ТЕНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, мења 
се текст, па уместо: 
 
„Предмет јавне набавке је набавка услуга осигурања имовине и запослених за потребе 
здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 
годину дана.“ 
 



сада стоји текст 
„Предмет јавне набавке је набавка услуга осигурања имовине и лица за потребе 
здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 
годину дана.“ 
 
Наручилац у прилогу доставља „Конкурсну документацију (Пречишћен текст) са 
наведеним изменама. 

 
С поштовањем, 

 
Комисија за јавну набавку. 

 
 


