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Дана: 19.02.2016. 
Број: 5/1/276 
 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 02-2016-О-01, сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије) 
 

за јавну набавку добара 
 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 
 

број јавне набавке 02-2016-О-01 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 41, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/276 од  19.02.2016." 
 
БРОЈ 2 
 На страни 4 i 5 од 41, у Документу број 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., текст у табелама 1-4,  мења  се 
и гласи:  
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1. Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других опасности   
А ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА СУМА ОСИГУРАЊА * 
1 Грађевински објекти – на уговорену вредност 421.956.215,00 
2 Опрема (без рачунара и моторних возила) – на уговорену вредностт 1.934.952.342,02 

3 
Објекти ниске и сличне градње - Подземна и надземна мрежа, телефн, електрични 
каблови, водовод и канализација, паровод, гасовод и сл. – на уговорену вредност 

9.243.263,00 

4 
Објекти ниске и сличне градње - Путеви, тротоари, поплочана дворишта и паркинзи – на 
уговорену вредност 

5.000.288,00 

5 Допунски ризици: 
5. 1 Излив воде из инсталација – на први ризик, на суму осигурања 5% вредности грађевинских објеката  
5. 2 Поплава, бујица и висока вода – на први ризик, на суму осигурања 5% вредности грађевинских објеката  
5. 3 Излив воде из инсталација – на први ризик, на суму осигурања 3% вредности опреме 
5. 4 Поплава, бујица и висока вода – на први ризик, на суму осигурања 3% вредности опреме 
6 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета (постојање чуварске службе 24 часа) 
Б ЗАЛИХЕ СУМА ОСИГУРАЊА* 
1 Неновчана обртна средства  залихе – на флотатној основи 34.400.618,02 
2 Допунски ризици 

2.1 Излив воде из инсталација – на први ризик, на суму осигурањља 7% вредности залиха 
2.2 Поплава, бујица и висока вода – на први ризик, суму осигурања 7% вредности залиха 

 
 
2. Осигурање опреме од лома и неких других опасности   
А ОПРЕМА СУМА ОСИГУРАЊА*  
1 Медицинска опрема – на уговорену вредност 1.787.001.335,77 
2 РТГ цеви 18.000.000,00 
3 Остала опрема и апарати – на уговорену вредност 62.906.871,09 
4 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета за медицинску и осталу опрему 
5 Са уговореним откупом учешћа у штети  
Б МЕХАНИЧКА ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ СУМА ОСИГУРАЊА* 

1 
Механичка опрема грађевинских објеката – на суму осигурања од 10% вредности 
грађевинских објеката  

42.195.621,50 
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2 
Инсталације - Подземна и надземна мрежа, телефн, електрични каблови, водовод и 
канализација, паровод, гасовод и сл. – на уговорену вредност 

9.243.263,00 

3 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
4 Са уговореним откупом учешћа у штети 
5 Са уговореним признањем трошкова за земљане радове и изналажење места штете, односно грешке 
 
3. Осигурање провалне крађе и разбојништва   

А 
НАМЕШТАЈ, ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ 

(постојање чуварске службе 24 часа) СУМА ОСИГУРАЊА*  

1 Намештај, опрема и уређаји – на први ризик 5.200.000,00 
2 Са уговореним откупом учешћа у штети 

Б 
ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ У ЗАКЉУЧАНИМ БЛАГАЈНАМА 

(постојање чуварске службе 24 часа) СУМА ОСИГУРАЊА*  

1 Готов новац и новчане вредности у закључаним гвозденим благајнама 100.000,00 
2 Са уговореним откупом учешћа у штети 
В ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ У ПРЕНОСУ И ПРЕВОЗУ СУМА ОСИГУРАЊА * 
1 Готов новац и новчане вредности за време преноса и превоза – на први ризик  100.000,00 
2 Са уговореним ризиком саобраћајне незгоде  
3 Са уговореним откупом учешћа у штети 
Г ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ У МАНИПУЛАЦИЈИ СУМА ОСИГУРАЊА*  

1 
Готов новац и новчане вредности за време манипулације на благајни и уплатно 
исплатним местима 

100.000,00 

2 Са уговореним откупом учешћа у штети 
Д ЗАЛИХЕ (постојање чуварске службе 24 часа) СУМА ОСИГУРАЊА * 
1 Неновчана обртна средства, залихе  – на први ризик  3.440.061,80 
2 Са уговореним откупом учешћа у штети 

 
4.         Комбиновано осигурање електронских рачунара и рачунарске опреме од опасности пожара, 

 лома и провалне крађе   

А 
ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

(постојање чуварске службе 24 часа) СУМА ОСИГУРАЊА * 

1 Електронски рачунари са припадајућом опремом – на уговорену вредност 67.700.690,27 
2 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
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3 Са уговореним откупом учешћа у штети 
*Напомена: Суме осигурања утврђене су на дан 31.12.2015. године 
 
БРОЈ 3 
На  страни  17 i 18 од 41, у Образцу број 1 – Образац понуде, тачка 6), подтачка 1 - 4,  у табеларном делу текст у 
табелама 1-4,  мења  се и гласи: 
 

1. Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других опасности   
А ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА СУМА ОСИГУРАЊА * 
1 Грађевински објекти – на уговорену вредност 421.956.215,00 
2 Опрема (без рачунара и моторних возила) – на уговорену вредностт 1.934.952.342,02 

3 
Објекти ниске и сличне градње - Подземна и надземна мрежа, телефн, електрични 
каблови, водовод и канализација, паровод, гасовод и сл. – на уговорену вредност 

9.243.263,00 

4 
Објекти ниске и сличне градње - Путеви, тротоари, поплочана дворишта и паркинзи – на 
уговорену вредност 

5.000.288,00 

5 Допунски ризици: 
5. 1 Излив воде из инсталација – на први ризик, на суму осигурања 5% вредности грађевинских објеката  
5. 2 Поплава, бујица и висока вода – на први ризик, на суму осигурања 5% вредности грађевинских објеката  
5. 3 Излив воде из инсталација – на први ризик, на суму осигурања 3% вредности опреме 
5. 4 Поплава, бујица и висока вода – на први ризик, на суму осигурања 3% вредности опреме 
6 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета (постојање чуварске службе 24 часа) 
Б ЗАЛИХЕ СУМА ОСИГУРАЊА* 
1 Неновчана обртна средства  залихе – на флотатној основи 34.400.618,02 
2 Допунски ризици 

2.1 Излив воде из инсталација – на први ризик, на суму осигурањља 7% вредности залиха 
2.2 Поплава, бујица и висока вода – на први ризик, суму осигурања 7% вредности залиха 

 
 
2. Осигурање опреме од лома и неких других опасности   
А ОПРЕМА СУМА ОСИГУРАЊА*  
1 Медицинска опрема – на уговорену вредност 1.787.001.335,77 
2 РТГ цеви 18.000.000,00 
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3 Остала опрема и апарати – на уговорену вредност 62.906.871,09 
4 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета за медицинску и осталу опрему 
5 Са уговореним откупом учешћа у штети  
Б МЕХАНИЧКА ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ СУМА ОСИГУРАЊА* 

1 
Механичка опрема грађевинских објеката – на суму осигурања од 10% вредности 
грађевинских објеката  

42.195.621,50 

2 
Инсталације - Подземна и надземна мрежа, телефн, електрични каблови, водовод и 
канализација, паровод, гасовод и сл. – на уговорену вредност 

9.243.263,00 

3 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
4 Са уговореним откупом учешћа у штети 
5 Са уговореним признањем трошкова за земљане радове и изналажење места штете, односно грешке 
 
3. Осигурање провалне крађе и разбојништва   

А 
НАМЕШТАЈ, ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ 

(постојање чуварске службе 24 часа) СУМА ОСИГУРАЊА*  

1 Намештај, опрема и уређаји – на први ризик 5.200.000,00 
2 Са уговореним откупом учешћа у штети 

Б 
ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ У ЗАКЉУЧАНИМ БЛАГАЈНАМА 

(постојање чуварске службе 24 часа) СУМА ОСИГУРАЊА*  

1 Готов новац и новчане вредности у закључаним гвозденим благајнама 100.000,00 
2 Са уговореним откупом учешћа у штети 
В ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ У ПРЕНОСУ И ПРЕВОЗУ СУМА ОСИГУРАЊА * 
1 Готов новац и новчане вредности за време преноса и превоза – на први ризик  100.000,00 
2 Са уговореним ризиком саобраћајне незгоде  
3 Са уговореним откупом учешћа у штети 
Г ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ У МАНИПУЛАЦИЈИ СУМА ОСИГУРАЊА*  

1 
Готов новац и новчане вредности за време манипулације на благајни и уплатно 
исплатним местима 

100.000,00 

2 Са уговореним откупом учешћа у штети 
Д ЗАЛИХЕ (постојање чуварске службе 24 часа) СУМА ОСИГУРАЊА * 
1 Неновчана обртна средства, залихе  – на први ризик  3.440.061,80 
2 Са уговореним откупом учешћа у штети 
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4.         Комбиновано осигурање електронских рачунара и рачунарске опреме од опасности пожара, 

 лома и провалне крађе   

А 
ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

(постојање чуварске службе 24 часа) СУМА ОСИГУРАЊА * 

1 Електронски рачунари са припадајућом опремом – на уговорену вредност 67.700.690,27 
2 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
3 Са уговореним откупом учешћа у штети 

*Напомена: Суме осигурања утврђене су на дан 31.12.2015. године 
 
 
 
БРОЈ 4 
На страни 17 од 41, у Образцу број 1 – Образац понуде, тачка 6) , у заглављу табеле текст:  

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Назив врсте осигурања 
Јединица мере/ 
период сигурања 

Кол. Укупна премија без 
пдв 

Стоп

а 
пдв 

Износ пдв Укупна премија са 
пдв 

Осигурање имовине, према техничкој 
спецификацији 

година 1  

 

  

 
мења се и гласи:  

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Назив врсте осигурања 
Јединица мере/ 
период сигурања 

Кол. Укупна премија без 
пореза на премију 

осигурања 

Стопа 
пореза 

Износ пореза на 
премију 
осигурања 

Укупна премија са 
порезом на премију 

осигурања 

Осигурање имовине, према техничкој 
спецификацији 

година 1  
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БРОЈ 5 
a) На страни 20 од 41, у Образцу број 2 – Образац структуре понуђене цене, у заглављу  табеле текст:  

Р. Б. Назив врсте осигурања 
Јед. мере 
/период 
осигурања 

Кол. 
Укупна премија 
без пдв, у 
динарима 

Порез на 
премију 
неживотних 
осигурања, у 
динарима 

Укупна премија 
са пдв, у 
динарима 

 
мења се и гласи:  

Р. Б. Назив врсте осигурања 
Јед. мере 
/период 
осигурања 

Кол. 

Укупна премија 
без пореза на 
премију 
осигурања, у 
динарима 

Порез на 
премију 
неживотних 
осигурања, у 
динарима 

Укупна премија 
са порезом на 
премију 
осигурања, у 
динарима 

 
b) На страни 20 од 41, у Образцу број 2 – Образац структуре понуђене цене, испод табеларног дела текст: 
"Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 5. уписати колико износи укупна премија без пореза на додату вредност; 
- у колону 6. уписати колико износи порез на премију; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна премије са порезом на додату вредност." 
 

мења се и гласи:  
"Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 5. уписати колико износи укупна премија без пореза на премију осигурања; 
- у колону 6. уписати колико износи порез на премију; 
- у колону 7. уписати колико износи укупна премије са порезом на премију осигурања." 
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БРОЈ 6 
а) На страни 27 од 41, у Документу број 6 – Модел уговора, члан 3, став 2-4,  текст:  

    " Укупна цена услуга из члана 2. Уговора, без пореза на додату вредност износи __________  динара 
(словима:_______________________________________________динара и 00/100). 

Порез на додату вредност износи __________ динара (словима: _________________________ динара и 00/100). 

Укупна цена услуга из члана 2. Уговора, са порезом на додату вредност износи ________________ динара 
(словима:__________________________________________динара и 00/100)." 

 
мења се и гласи:  

    " Укупна цена услуга из члана 2. Уговора, без пореза на премију осигурања износи __________  динара 
(словима:_______________________________________________динара и 00/100). 

Порез на премију осигурања износи __________ динара (словима: _________________________ динара и 00/100). 

Укупна цена услуга из члана 2. Уговора, са порезом на премију осигурања износи ________________ динара 
(словима:__________________________________________динара и 00/100)." 

 
БРОЈ 7 
а) На страни 28 од 41, у Документу број 6 – Модел уговора, члан 8, текст:  

    "Добављач се обавезује да обезбеди најмање једног  запосленог на пословима везаним за процену  и ликвидацију 
штета имовине (осигурање од  пожара и неких других опасности, осигурање машина од лома, комбиновано 
осигурање електронских рачунара, осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва), који ће на позив 
Наручиоца бити на располагању у  року од максимум 24 часа од момента  пријаве штете." 

 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
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страна 9 од 9 
 

мења се и гласи:  
    "Добављач се обавезује да обезбеди најмање једног  запосленог на пословима везаним за процену  и ликвидацију 
штета имовине (осигурање од  пожара и неких других опасности, осигурање машина од лома, комбиновано 
осигурање електронских рачунара, осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва), који ће на позив 
Наручиоца бити на располагању у  року од максимум 24 часа од момента писане пријаве штете." 

 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је исправио техничке грешке, те је  у:  Документу број 2 - Врста, техничке карактеристике 
(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл., Образцу број 1 – Образац понуде, Образцу број 2 – Образац структуре понуђене цене и Документу 
број 6 – Модел уговора извршио измене и допуне  у делу које се односе на техничку спецификацију и пореза на 
премију осигурања. 
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