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             Београд, децембар 2019. године 



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 3265-6/16 од 15. новембра 

2019. године и 3265-9/16 од 19. Новембра 2019. године, како следи:  

 

1) У делу 3 конкурсне документације, Техничке спецификације, тачка 3.5) Полиса 

осигурања, мења се тако да сада гласи: 

 

„3.5) Полиса осигурања 
 

          Понуђач је дужан да најкасије у року од 10 дана од закључења уговора, достави 

важећу Полису осигурања од одговорности из делатности у складу са Законом о планирању 

и изградњи ("Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 

i 145/2014) и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности 

(„Службени гласник РС“ број 40/2015). 

          Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења уговора 

у предметној набавци. 

          Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву оверену од стране овлашћеног лица 

понуђача, да ће у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, доставити 

Полису осигурања од одговорности у року од 10 дана од дана закључења уговора. “ 

 

2) У делу 7 конкурсне документације, Модел уговора, мења се став 1. члан 10, тако да 

сад гласи: 

„Полиса осигурања 

Члан 10. 

 

          Извођач радова је дужан да најкасније у року од 10 дана од дана закључења овог 

уговора, достави важећу Полису осигурања од одговорности из делатности у складу са 

Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 

- одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и Правилником о условима осигурања од професионалне 

одговорности („Службени гласник РС“ број 40/2015)“. 

 

3) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 3 и 7 и тако 

измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на Порталу 

јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације. 

  

4) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

5) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 


