
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“ 
Краљице Наталије 31 
11000 Београд 
Број: 1335 
Датум: 17.08.2015. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

услуга – осигурање ученика и запослених за потребе Електротехничкe школe  „Никола 
Тесла“ из Београда, JНМВ бр. 4-1.2.1 /2015. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности услуга – осигурање ученика и запослених за потребе 
Електротехничкe школe  „Никола Тесла“ из Београда, JНМВ бр. 4-1.2.1 /2015. 
 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 

1.- Поглавље IV, тачка 1.2., страна 6 
 

 
БРИШЕ СЕ 

 
 

 

 да понуђач у претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) није пословао 

са губитком. 

 

2.- Поглавље IV, тачка 1.2., подтачка 4, страна 6 

 
БРИШЕ СЕ 

 
4) У погледу техничког капацитета услов је да понуђач на дан подношења понуда 
поседује /користи пословни простор у месту у којем се налази седиште наручиоца 
(Београд). 
 
 
 

3.- Поглавље IV, тачка 2.2., страна 9 
 

БРИШЕ СЕ 
 



• да понуђач у претходне три обрачунске године, (2011, 2012. и 2013. године) није 

пословао са губитком; 

 

       Доказ:  

 Потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне три 
обрачунске године, (2011., 2012. и 2013.) издате од стране Агенције за 
привредне регистре. 
Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему 
простог књиговодства, доставља: 
-Билансе успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2011., 2012. и 
2013.). 

 
 
 

4.- Поглавље IV, тачка 2.2., подтачка 4), страна 10 

 
БРИШЕ СЕ 

 
 

4) У погледу техничког капацитета услов је да понуђач на дан подношења понуда 

поседује /користи пословни простор у месту у којем се налази седиште наручиоца 

(Београд). 

 

Доказ:  

 

 Уговор о власништву или уговор о закупу пословног простора – фотокопија. 

 
5.- Поглавље V, део: Понуда мора да садржи, страна 12 
 

 
БРИШЕ СЕ 

 
Потврде о пријему редовног финансијског извештаја  за претходне три обрачунске 
године (2011., 2012. и 2013.) издате од стране Агенције за привредне регистре. 
Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог 
књиговодства, доставља: 

            -Билансе успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2011., 2012. и 2013.). 
 

 
 
6.- Поглавље V, део: Понуда мора да садржи, тачка 11, страна 12 
 

БРИШЕ СЕ 



 
11. Доказ о испуњености додатних услова:  

          - Уговор о власништву или уговор о закупу пословног простора – фотокопија. 

 

7.- Поглавље V, тачка 18, страна 18 
 

УМЕСТО 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену најповољнија понуда 

биће изабрана жребањем („извлачењем из шешира“).  

 
ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за исплату осигуране суме. 

 
 

8.- Поглавље VI, тачка 5, страна 23 
 

 
УМЕСТО 

 
Партија бр. __________ 

 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):  

 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Наручилац ће извршити 

плаћање у року од 45 

(четрдесетпет) дана од дана 

службеног пријема рачуна, а 

након издавања полисе 

осигурања. 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 

60 дана): 

 

Период реализације услуге осигурање 
од 01.09.2015. године до 

31.08.2016. године 



Време реализације услуге осигурања 

Осигурање ученика и 

запослених важи 24 сата 

дневно, без обзира на место 

евентуалне незгоде 

 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 
 

Партија бр. __________ 

 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):  

 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Наручилац ће извршити 

плаћање у року од 45 

(четрдесетпет) дана од дана 

службеног пријема рачуна, а 

након издавања полисе 

осигурања. 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 

60 дана): 

 

Рок за исплату осигуране суме (не може бити 

дужи од 14 дана) 

 

Период реализације услуге осигурање 
од 01.09.2015. године до 

31.08.2016. године 

Време реализације услуге осигурања 

Осигурање ученика и 

запослених важи 24 сата 

дневно, без обзира на место 

евентуалне незгоде 

 
 

9.- Поглавље VII, Модел уговора, члан 4, стране 27 и 30 
 
 

УМЕСТО 
 

Члан 4. 
 



Испоручилац се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши, стручно и 
квалитетно, у уговореном року, све у складу са понудом, конкурсном документацијом, 
нормативима, стандардима и прописима који важе за ову врсту посла. 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 
 
 

Члан 4. 
 

Испоручилац се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши, стручно и 
квалитетно, у уговореном року, све у складу са понудом, конкурсном документацијом, 
нормативима, стандардима и прописима који важе за ову врсту посла. 

Испоручилац се обавезује да по настанку осигураног случаја, исплати уговорену 
суму у року од _________ (не може бити дужи од 14 дана) од дана када је добио 
обавештење да се осигурани случај догодио.   

 
 
 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни објавити Измењену 
конкурсну документацију која ће обухватити Измену конкурсне документације број 1335 од 
17.08.2015. године.  

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


