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Дана: 19.02.2016. 
Број: 5/1/277 
 
 
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 03-2016-О-01, сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије) 
 

за јавну набавку добара 
 

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

број јавне набавке 03-2016-О-01 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 33, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/277 од 19.02.2016." 
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БРОЈ 2 
На страни 15 од 33, 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 Стопа 
пдв 

Износ пдв Укупна премија са 
пдв 

Колективно осигурање запослених од 
последица несрећног случаја 

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 

Колективно осигурање запослених од 
последица несрећног случаја 

година 1  
 

  

 
 
 
 
БРОЈ 3 
а) На страни 20 од 33, у Документу број 6 – Модел уговора, члан 3, став2-4,  текст:  

    " Укупна цена услуга, 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, са порезом на додату вредност износи ________________ динара 
(словима:__________________________________________динара и 00/100)." 
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мења се и гласи:  

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

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је при сачињавању конкурсне документације начинио техничкe грешкe, те је  у Образцу број 1 – 
Образац понуде и Документу број 6 – Модел уговора, извршио измене и допуне  у делу које се односе на порез на 
премију осигурања. 

 
 
 
Комисија за јавну набавку број  03-2016-О-01 
 


