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        ОШ"ВАСА СТАЈИЋ"НОВИ САД 
        Војводе Книћанина 12б 
         Број: 03-191-1/15 

 Датум:16.03.2015. 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ 

ОСИГУРАЊА 
 ЈНМВ – 5/2015 

објављене 09.03.2015 на Порталу јавних набавки и интернет стрaници наручиоца 
os.vasastajic@open.telekom.rs 

 
У складу са чланом 63  став 1 Закона о јавним набавкама,због техничке грешке врше се измене и допуне 
конкурсне документације које се састоје у следећем: 

1. У ДЕЛУ - 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНДУ брише се реченица''-
попуњен , потписан и печатом оверен образац референта листа- закључених уговора,односно полиса 
осигурања''  

2. У ДЕЛУ - 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНДУ – ТАЧКА 23 – Елементи 
критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје 
две или више понуда са једнаком ценом  
''У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда 
понуђач који има понуђену најнижу цену.''  мења се и сада гласи  ''У колико постоје две или више 
понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђача који је понудио најнижу 
премију за. осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих 
лица са укљученом одговорношћу према лицима и запосленима'' 

3. У ДЕЛУ – МОДЕЛ УГОВОРА – ПОДНАСЛОВ – АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА – пасус '' 
На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у 
поступку Јавне набавке мале вредности ЈНМВ – 05 /2015  – осигурање ученика од незгоде у  ОШ“ Васа 
Стајић“  Нови Сад, Војводе Книћанина 12б, између 
_____________________________из__________________, ул __________________________, бр.___, 
_________________________из___________________, ул _______________________, бр.___, 
_________________________из_____________________, ул ______________________, бр.___, Споразумне 
стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма 
__________________________________________из ____________________, ул_____________________, 
бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла. - мења се и сада гласи; 
На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у 
поступку Јавне набавке мале вредности ЈНМВ – 05 /2015  – услуге осигурања у  ОШ“ Васа Стајић“  Нови 
Сад, Војводе Книћанина 12б, између _____________________________из__________________, ул 
__________________________, бр.___, _________________________из___________________, ул 
_______________________, бр.___, _________________________из_____________________, ул 
______________________, бр.___, Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци 
наступа фирма __________________________________________из ____________________, 
ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла. 
 

4. . У ДЕЛУ – МОДЕЛ УГОВРА –  ''Члан 10'' се брише, тако да члан 11 постаје члан 10, члан 12 
постаје члан 11 и члан 13  постаје члан 12 
 

 
                                                              Службеник за  јавне набавке – Славица Шкрбић 
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