
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/5582-3 
Датум: 22.12.2015 године. 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015”) Комисија за јн 28/2015  Осигурање имовине и лица: 

                   ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда  измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на 

својој интернет страници. 

На страни 22. у КД за ЈН 28/2015- Осигурање имовине и лица Наручилац је навео: 

5) Опис предмета јавне набавке  
         Услуге осигурања 

Рекапитулација понуђене премије 

Осигурани ризици 

Износ годишње премије осигурања 

Без пореза Порез Укупно с порезом 

Осигурање од пожара и неких др. опасности    

Осигурање машина од лома    

Комбиновано осигурање ел. рачунара    

Осигурање стакла од лома    

Осигурање од опште одговорности    

Колективно осигурање запослених    

Укупна понуђена премија осигурања:    

1. Укупна цена - премија осигурања ______________________________________динара 

                                                   (уписати вредност (без пореза) из рекапитулације)  
2.  Начин плаћања премије осигурања:____________________________________________ 

                                                                                              ( навести начин плаћања) 

3. Рок важења понуде: ___________________________________________ 

                                             (Минимално 60 дана од дана отварања понуда)  

   Место и датум:                         Понуђач: 

              М. П. 

_____________________                                                                      _______________________                                                                                                                                                                    

                                                                           печат                               потпис   

Напомена:   У случају подношења заједничке понуде, понуђач из групе  понуђача могу да одреде једног из групе који ће 

попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 



На страни 22 у КД ЈН 28/2015- Осигурање имовине и лица Наручилац врши измену која гласи: 

5) Опис предмета јавне набавке  
                Услуге осигурања 

Рекапитулација понуђене премије 

Осигурани ризици 

Износ годишње премије осигурања 

Без пореза Порез Укупно с порезом 

Осигурање од пожара и неких др. опасности    

Осигурање машина од лома    

Комбиновано осигурање ел. рачунара    

Осигурање од крађе и разбојништва    

Осигурање стакла од лома    

Осигурање од опште одговорности    

Колективно осигурање запослених    

Укупна понуђена премија осигурања:    

 

1. Укупна цена - премија осигурања ______________________________________динара 

                                                   (уписати вредност (без пореза) из рекапитулације)  
 

2.  Начин плаћања премије осигурања:____________________________________________ 

                                                                                              ( навести начин плаћања) 

3. Рок важења понуде: ___________________________________________ 

                                             (Минимално 60 дана од дана отварања понуда)  

 

   Место и датум:                         Понуђач: 

              М. П. 

_____________________                                                                      _______________________                                                                                                                                                                    

                                                                           печат                                           потпис   

 

Напомена:   У случају подношења заједничке понуде, понуђач из групе  понуђача могу да одреде једног из групе који ће 

попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 

 

 


