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ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 

Број: 869 

Датум: 20.02.2018. год. 

Београд, Устаничка 16 

 

 

Предмет: Појашњење у поступку јавне набавке мале вредности р.бр. 4/18 услуга – 

    „Осигурање имовине и лица Дома здравља „Вождовац 

 

 

Поштовани, 

 

У вези са Вашим захтевом за  појашњењем у поступку јавне набавке мале вредности р.бр. 

4/18 услуга - „Осигурање имовине и лица Дома здравља „Вождовац, који је Дом здравља 

примио дана 19.02.2018.године, и 20.02.2018.године и то: 

 

1. На стр. 23/27  кокурсне документације бр. 04/2018, партија II осигурање запослених , у 

табели  сте навели да имате 652 запослена лица, а у упутству за попуњавање 

документације 655 запослених лица. 

На стр. 27/27 сте навели да је број запослених лица 652. 

Молимо за појашњење. 

 

Дајемо следеће појашњење: 

Број запослених лица које је потребно осигурати је 652. 

 

 

2. Молимо Вас да у конкурсној документацији р.бр. 04/18, осигурање имовине И лица, 

Дом здравља “Вождовац”, на стр. 2/27, 23/27 и 27/27 Партија II – осигурање лица 

извршите измену, уместо колективно комбиновано осигурање запослених од последица 

несрећног случаја (незгоде),  због услова осигурања треба да стоји  колективно осигурање 

запослених од последица несрећног случаја (незгоде). 

 

Дајемо следеће појашњење: 

Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације у поступку јавне 

набавке мале вредности р.бр. 4/18 за Партију II – осигурање лица тако да уместо 

колективно комбиновано осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) 

сада гласи: 

колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде). 

 

 

Из наведеног Наручилац ће у складу са чланом 63. ЗЈН (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015) извршити измену и допуну конкурсне документације у поступку јавне 

набавке мале вредности р.бр. 4/18 услуга. 

 

Продужава се рок за подношење понуда до 23.02.2018.год. до 09,00 часова. 

 

Јавно отварање понуда обавиће се се последњег дана истека рока за достављање понуда 

23.02.2018. год у 10,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала 

на III спрату.  

 

С поштовањем,  

                            Дом здравља “Вождовац“  

                                                                              Комисија за јавну набавку р.бр. 4/18 
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