
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.3-1-6/2020 

Дана: 06.03.2020  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

 

 
 

 На основу члана 54.  и  63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке формирана за спровођење 

поступка јавне набавке осигурање имовине, запослених и возила за потребе ДЗ «Др 

Милорад - Мика Павловић» из Инђије, oзнака из општег речника набавке  66510000- 

услуге осигурања доноси : 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЈНМВ  1/2020 
 

 

 

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку осигурање имовине, 

запослених и возила за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије у оквиру 

обрасца III  на стани 11 конкурсне документације и обрасца понуде VI у оквиру 

техничке спецификације тачка 3 на стани 34 тако што се: 

 

1. На страни 11 и страни 34 у наслову брише се реч „здравствено“, 

а у тачки 3.1.: 

 уместо 323 запослена сада стоји 248 запослена лица, 

поред речи смрт додаје се реч „услед незгоде“ 
и додаје се ставке 

Успостављање дијагнозе професионалних обољења у износу од 15.000,00 

Телесно или органско оштећење услед професионалних обољења у износу 

од 50.000,00 

Трошкови лечења у износу од 40.000,00 

Дневна накнада у износу од 500,00 динара. 

 

 

2. Тачка 3.2. се брише тако да тачка 3.3. сада постаје тачка 3.2 

 

3. На страни 11 и страни 34 у новонасталој тачки 3.2. додаје се  

Смрт услед незгоде у износу од 600.000,00 

Трајни инвалидите у износу од 1.000.000,00 

Успостављање дијагнозе професионалних обољења у износу од 30.000,00 

Телесно или органско оштећење услед професионалног обољења у износу 

од 100.000,00 

 

 



 

 

У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена  

конкурсна  документација у оквиру обрасца III на стани 11 конкурсне документације 

и обрасца понуде VI у оквиру техничке спецификације тачка 3  која ће сходно 

одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца. 

  

Наручилац ће продузавати  рок за подношење понуда. 

 

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


