
  
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/310/10 
Датум: 18.03.2016.  године 
Број јавне набавке ЈН 6-2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у 
                 поступку јавне набавке број 6-2016  за набавку услуга  –Осигурање 
                 имовине и лица   – Измена бр. 2 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за JN 6-2016. 
 
1. Измена конкурсне документације врши се на страни  1 од 33 на следећи начин: 
 
а)  на страни 1 од 33 део текста који се односи на рок за достављање понуда и јавно отварање понуда  мења се и гласи: 
Рок за достављање понуда: 28.03.2016 године до 09,00 часова 
Јавно отварање понуда : 28.03.2016 године у 10,00 часова 
 
 2. Измена конкурсне документације врши се на страни  5 од 33 на следећи начин: 
 
а) на страни 5 од 33  мења се део текста  у оквиру табеле за Партију 1- Осигурање имовине у делу 1.1 Грађевински објекти, 
опрема и залихе у оквиру табеле која се односи на објекте тако што се у колони 4 у првом реду брише део текста набавна 
књиговодствена вредност и гласи  
Сума осигурања 50.000,00 дин/м2 на дан 31.12.2015 
б)  у колони 4 у другом реду се брише постојећи податак и уписује 448.050.000,00 
в) у колони 4  у трећем реду   брише се постојећи податак и уписује 192.400.000,00 
г) у колони 4 у четвртом реду  брише се постојећи податак и уписује 5.047.500,00 
д) у колони 4 у петом реду  брише се постојећи податак и уписује  645.497.500,00 
 
Након измене и допуне текст у оквиру табеле гласи: 
 

1.1. Грађевински објекти ,опрема и залихе 
 
 

 
 

Ред. 
бр. 

Предмет осигурања ( објекти) Површина 
Сума oсигурања 50.000,00 дин/м2 
на дан 31.12.2015 године 

1  
Зграда Дома здравља Врачар 
 

 
8961 м2 

 
448.050.000,00 

2 Станови и зграде 
1. Зграда центар ( 2058 м2) 
2.Зграда Лука ( 212 м2 ) 
3. Зграда ИМ ( 1578 м2) 

 
3848 м2 

 
192.400.000,00 

3 Станови  солидарности 
1)Стан солидарности ( 38,65 м2) 
2) Стан солидарности (62,30 м2 ) 

 
100,95 м2 

 
5.047.500,00  

                                    
                                 Укупно  
                                  

 
645.497.500,00 

Ред. 
бр 

 
Предмет осигурања ( опрема) 

 Сума осигурања- Набавна књиговодствена 
вредност  на дан 31.12.2015 године 

 
1 

Медицинска опрема,намештај и 
остала опрема (без вредности 
моторних возила и рачунарске 
опреме ) 

  
83.646.081,45 

                                     
                                  Укупно 
 

    
83.646.081,45 
 



 
3. Измена конкурсне документације врши се на страни  6 од 33 на следећи начин: 
а)  У оквиру табеле 2. Лом машина у колони 2 у првом  реду брише се део текста Набавна књиговодствена вредност на дан 
31.12.2015 
б) У оквиру табеле 2. Лом машина у колони 2 у трећем реду брише се постојећи податак и уписује 32.274.875,00 
в) У оквиру табеле 2. Лом машина у колони 2 у четвртом  реду  брише се постојећи податак и уписује 110.328.597,58 
  
Након измене и допуне текст у оквиру табеле гласи: 
 

ОПРЕМА                            Сума осигурања  
Медицинска,лабораторијска  и остала опрема (без 
вредности моторних возила и рачунарске опреме ) 

                              78.053.722,58 

Механичка опрема у саставу грађевинских објеката - 
5% вредности објеката 

                                   32.274.875,00 

                                                                          Укупно:                                   110.328.597,58 

 
г) У делу текста Напомена , који се односи на Провалну крађу и разбојништво у ставу 1 мења се текст и гласи: 
 
-Осигурање намештаја и уређаја уговорити на исцрпиви „ Први ризик“ на суму осигурања коју је одредио 
наручилац.Премију обрачунати без учешћа у штети, односно без одбитне франшизе..Наручилац неће правити прерасподелу 
по објектима него се осигурање односи на све објекте. 
д) У делу текста Напомена , који се односи на Провалну крађу и разбојништво у ставу 2  мења се текст и гласи: 
-Осигурање новца  и других вредности за време преноса и превоза уговорити на  суму осигурања“ Први ризик“ без учешћа у 
штети. 
ђ) У делу текста Напомена , који се односи на Провалну крађу и разбојништво у ставу 3 мења се текст и гласи: 
-Осигурање новца и других средстава плаћања у закључаним благајнама уговорити  на фиксну суму осигурања без учешћа у 
штети. 
 
 
4. Измена конкурсне документације врши се на страни  27 од 33 на следећи начин: 
 
Измена конкурсне документације се врши у делу Уговор о набавци услуга ( модел) на страни 27 од 33 Прелазне и завршне 
одредбе Члан 9. став 2 и гласи: 
Полисе осигурања важе од дана закључења уговора. 
 
Измењене стране конкурсне документације су   обележене текстом ,,Измена бр. 2''  у горњем десном углу страна. 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , порталу јавних набавки града Београда и  на сајту Дома здравља ,,Врачар'' 
објавити Измену и допуну конкурсне документације – Измену број 2. 
 
Овај документ представља саставни део конкурсне документације 
 
С'поштовањем, 
                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                                        Комисија за  јавну набавку   ЈН 6-2016 
                                                                           
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дом здравља „Врачар“,                                                                                                                                            Измена бр. 2                                                                                
ул. Бојанска 16 
тел: 011/3402-555  
Интернет адреса:  http://www.dzvracar.org.rs/ 
Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

                     НАБАВКА УСЛУГА 

                                                                                                 БРОЈ   6-2016 

                                                             Осигурање имовине и лица   

 

Набавка је обликована у три  партије  и то: 

 

партија 1-   Осигурање имовине   
партија 2 – Осигурање запослених  

партија 3 – Општа одговорност здравствене установе из поседовања пословног простора и обављања непрофесионалне 
делатности (није укључена професионална одговорност) 

 

Рок за достављање понуда : 28.03.2016 године до 09,00 часова 

Јавно отварање понуда: 28.03.2016 године у 10,00 часова 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                  Београд   - 2016 годин 
 
  

                                                                                          страна 1 од 33 
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Јавна набавка број  6-2016                                                                                                                                            Измена бр. 2 
 
Дом здравља „Врачар“,                                                                                           
ул. Бојанска 16 
тел: 011/3402-555  
Интернет адреса:  http://www.dzvracar.org.rs/ 
Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net 

 
                                                               III.  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
  Предмет јавне набавке су услуге осигурања имовине и лица у Дому здравља ,,Врачар''. 

Партија 1- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ   ОПАСНОСТИ 
 
1.1. Грађевински објекти ,опрема и залихе 

 

 
Напомена:Осигурање грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких других опасности са укљученим допунским 
ризиком – излив воде из инсталација на „I ризик“ од 1% укупне вредности грађевинских објеката и 3% од укупне вредности 
опреме.Понуда треба да садржи откуп амортизације код делимичних штета код грађевинских објеката и опреме. 
 
1.2. Залихе осигураника 
 

Предмет осигурања Сума осигурања – Набавна књиговодствена  вредност на дан 
31.12.2015. 

                         Све залихе Наручиоца                                            
                                            1.792.938,01 

 
                                                                                                          
                                                                      Укупно: 

                                            
                                            1.792.938,01 
 

 

                                                                                   страна 5 од 33 

 

Ред. 
бр. 

Предмет осигурања ( објекти) Површина 
Сума oсигурања 50.000,00 дин/м2 
на дан 31.12.2015 године 

1  
Зграда Дома здравља Врачар 
 

 
8961 м2 

 
448.050.000,00 

2 Станови и зграде 
1. Зграда центар ( 2058 м2) 
2.Зграда Лука ( 212 м2 ) 
3. Зграда ИМ ( 1578 м2) 

 
3848 м2 

 
192.400.000,00 

3 Станови  солидарности 
1)Стан солидарности ( 38,65 м2) 
2) Стан солидарности (62,30 м2 ) 

 
100,95 м2 

 
5.047.500,00  

                                    
                                 Укупно  
                                  

 
645.497.500,00 

Ред. 
бр 

 
Предмет осигурања ( опрема) 

 Сума осигурања- Набавна књиговодствена 
вредност  на дан 31.12.2015 године 

 
1 

Медицинска опрема,намештај и 
остала опрема (без вредности 
моторних возила и рачунарске 
опреме ) 

  
83.646.081,45 

                                     
                                  Укупно 
 

    
83.646.081,45 
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                                                                                                                                                                                         Измена бр. 2 

Напомена: Осигурање залиха од ризика пожара и неких других опасности са укљученим допунским ризиком излива воде из 
инсталација на „Први ризик“ 3% укупне вредности залиха. 
 
2. ЛОМ МАШИНА 
 

ОПРЕМА                            Сума осигурања  
Медицинска,лабораторијска  и остала опрема (без 
вредности моторних возила и рачунарске опреме ) 

                              78.053.722,58 

Механичка опрема у саставу грађевинских објеката - 
5% вредности објеката 

                                   32.274.875,00 

                                                                          Укупно:                                   110.328.597,58 

 
Напомена:Опрема из пословних књига наручиоца.Премију  обрачунати са  доплатком за откуп амортизације код  
делимичних штета и са  учешћем у савком штетном догађају 10%. 
 
 
3. ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО 
 
Предмет осигурања Сума осигурања- Набавна књигиводствена 

вредност на дан 31.12.2015 године 
Намештај и уређаји у закључаним објектима -5% од 
укупне суме опреме  

4.182.304,07 

Осигурање новца и других вредности за време преноса 
и превоза  

400.000,00 

Осигурње новца и других средстава плаћања 
смештених у закључаним смештиштима 

 
100.000,00 

                                                                              Укупно: 4.682.304,07 

 
Напомена :  
-Осигурање намештаја и уређаја уговорити на исцрпиви „ Први ризик“ на суму осигурања коју је одредио 
наручилац.Премију обрачунати без учешћа у штети, односно без одбитне франшизе..Наручилац неће правити прерасподелу 
по објектима него се осигурање односи на све објекте. 
-Осигурање новца  и других вредности за време преноса и превоза уговорити на  суму осигурања“ Први ризик“ без учешћа у 
штети. 
-Осигурање новца и других средстава плаћања у закључаним благајнама уговорити  на фиксну суму осигурања без учешћа у 
штети. 
 
4. ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА 
 

Предмет осигурања Сума Осигурања 
П=200м2,стакла дебљине 4мм x 12x 4мм 900.000,00 

П=200м2 ,стакла дебљине 4мм и више 760.000,00 
                                                                              Укупно: 1.660.000,00 
 
Напомена : Осигурање уговорити на исцрпиви „Први ризик“.Предмет осигурања и суме се односе на све објекте наручиоца 
и наручилац неће правити детаљну спецификацију и расподелу по објектима 
 
 
5. Комбиновано осигурање ел. Рачунара ( пожар, лом машина и провална крађа) 
 

Предмет осигурања Сума Осигурања-Набавна књиговодствена 
вредност  на дан 31.12.2015 године 

Електронски рачунари и слични уређаји  9.454.843,18 

                                                                               Укупно: 9.454.843,18 
 
Напомена: Комбиновано осигурање електронских рачунара и сличних уређаја  од пожара, лома машина и провалне крађе са 
откупом амортизоване вредности код делимичних штета , без учешћа осигураника у штети, на суму осигурања на дан 
31.12.2015 године. 

                                                                                         страна 6 од 33 
           



                                                                                                                                                                                              Измена бр. 2 
 

Овај уговор се може изменити само писаним Анексом , потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, у 
случају потребе за повећањем обима предмета набавке, с'тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора , при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
вредности из члана 39. став 1. ЗЈН. 

 
                                                                                                   Члан 7. 
Осигуравач се обавезује да одобри Наручиоцу средства у износу од 10 % од износа понуђене премије за Партију за 

коју конкурише, без пореза, која Осигураник може искористити за спровођење мера у циљу смањења ризика настанка штете 
и/или стручног усавршавања запослених. 

Средства из става 1 овог члана ће бити уплаћена Осигуранику, на захтев Осигураника , о чему ће бити сачињен 
посебан Уговор, са прецизираним износом средстава и сврхом у коју ће бити искоришћена. 
Раскид уговора 

Члан 8. 
 
      Уговор се може раскинути и пре истека рока од 12 месеци , у случају неиспуњења или неизвршавања преузетих обавеза 
једне од уговорних страна .Уговор се може раскинути и из других разлога , сагласношћу вољ уговорних страна. 
    Осигураник задржава право да раскине уговор и пре истека рока на који је закључен у случају да РФЗО спроведе поступак 
централизоване јавне набавке за ову врсту услуга. 
У случају наступања ситуације из ст. 1 Осигураник не дугује Осигуравачу накнаду штете због раскида уговора пре рока. 
 
Отказни рок од 30 дана тече од дана када једна уговорна страна достави другој писано обавештење о раскиду Уговора. 

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 9. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
Полисе осигурања важе од дана закључења уговора. 
Уговор се закључује на период од 12  месеци. 

 
 

                                                                                          Члан 10. 
 На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора, а нису овде поменуте, примениће се одредба Закона о 
облигационим односима, Закон о осигурању имовине и лица ,као и Општи и Посебни услови осигурања  и других законских 
прописа који регулишу ову материју.  
 

Члан 11. 
 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем споразума, у супротном надлежан је Привредни 
суд у Београду. 

 
Члан 12. 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака од уговорних страна задржава по  3 (три) 
примерка. 
 
 

ОСИГУРАНИК 
        Дом здравља ,,Врачар''                                       

                   
                 ______________  
                   вд директора                                               
            др  Зоран Газивода                                 

 

 ОСИГУРАВАЧ 
 

_______________ 

Напомена: 

-   Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом модел уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела 
уговора. 

 
            -  У случају конкурисања за више партија Модел уговора је потребно копирати у довољном броју примерака. 
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