
 
 

                      

 

НАРУЧИЛАЦ:  Установа Спортски центар“БОР“ у Бору 

АДРЕСА :  Зелени булевар бб, 19210 Бор 

ПИБ :  106370178 

МАТИЧНИ БРОЈ:  17782126     

Бр. 419/2019 од 13.02.2019.године 

                      

 
ПОТЕЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Прва измена и допуна конкурсне документације 

На основу   члана 63. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија 

за јавну набавку даје: 

ИЗМЕНУ  бр. 1. 
конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет – услуга- осигурање 

зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурање од одговорности према 

трећим лицима ,  ЈНМВ бр.  02/2019 

извршене дана 13.02.2019.године 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

1. На страни 21. Конкурсне документације,   VII Образац структуре цене са упуством како да се попуни, 

у табели  под 2) ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ, у делу Провале крађе и разбојништва на први ризик – 5% , треба да 

стоји:  

-   Провале крађе и разбојништва на први ризик – 10%. 

 

Грешком је написано 5%, што се може видети на страни 5. конкурсне документације,  III Техничка  

спецификација,  под 2. А) Осигурање опреме - провалне крађе и разбојништва на први ризик 10%; 
 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације страна 21. 

 

У складу са чланом 63. Став 5. Закона о јавним набавкама наручилац продужује рок за подношење понуда. 

Нови рок за подношење понуда је 18.02.2019.године до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу 

наручиоца: 

-  Установа Спортски центар“БОР“ у Бору , ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор до 11.00 часова, 

непосредно или путем поште. Отварање понуда је 18.02.2019.године у 12.00 часова на адреси 

Наручиоца. 

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену страну 

конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне документације. 

 

Ове измене конкурсне документације објављене су Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

дана 13.02.2019.године. 

 

 КОМИСИЈА 

 

 

 

 



 
 

                      

 

 

 
VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
- Набавка услуга- осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурање од 
одговорности према трећим лицима. ЈНМВ бр. 02/2019 
 

 
 

 
 
 

РИЗИК 
ОСИГУРАЊА  

 
 
 

СУМА 
ОСИГУРАЊА 
(у динарима) 

 

Понуђена цена 
без обрачунатог 

пореза на 
премије за 

период од 12 
месеци 

(у динарима) 

 
 
 
 
Износ пореза  

Понуђена цена 
са 

обрачунатим 
порезом на 
премије  за 
период од 12 

месеци 
 (у динарима) 

1. 2. 3.            4. 5. 
 

1) ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДЕ    
А) ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

Основни ризик 
(пожар, удар 
грома, олуја, 

експлозија и неке 
друге опасности) 

 
 
 

 
208.335.000,00 

 

   

Допунски ризик 
(поплава,бујица,из

лив воде из 
инсталација на 
први ризик) 

   

 УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ  А)    
В)   СТАКЛА ОД ЛОМА  
Стакло дебљине 6мм и више,повр-70м2    

Изолационо стакло 4-12-4,повр-150м2    
Копилит стакло, површине, - 100 м2                                      
Клирит  стакло(кошаркашке табле),        
површине  - 4,5 м2    

   

Огледала дебљине 4мм и више,            
површине - 20 м2 

   

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ  Б)     
УКУПНО  ЗА  1) = (А+Б)    

 
2) ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ   

А) ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ  на укупну суму осигурања 22.891.014,00 динара 
Основни ризик  

 
 

 
21.129.014,00 

   
Допунски ризик 

(поплава и,излив 
воде изинсталација 
на први ризик- 5%) 

   

Провалне крађе и 
разбојништва на 
први ризик-5% 

   

 УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ  А )    
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