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

услуга – Осигурање зграда, опреме и запослених, за потребе Дирекције за националне 
референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.2.7/18. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности услуга – Осигурање зграда, опреме и запослених, за 
потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.2.7/18. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 

 

1. - Поглавље III, страна 5 

 
 

УМЕСТО 

 
I ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ      

Основни ризици:      

Покривени ризици: пожар, удар грома, експлозија, пад летелице, олуја, манифестације и демонстрације, 

удар сопственог моторног возила. Наступањем осигураног случаја осигурањем су обухваћене: 1) штете од 

уништења или оштећења осигураних ствари проузроковане приликом спашавања (рушења, изношења, 

указивања помоћи и слично), услед насталог осигураног случаја; 2) штете због нестанка осигуране ствари 

приликом настанка осигураног случаја; 3) трошкови учињени поводом рашћишћавања и рушења у вези са 

насталим осигураним случајем на осигураној ствари. Осигуравач је обавезан да исплати надокнаду само 

за непосредну штету на осигураној ствари а не и посредну, као што је штета услед: губитка закупнине, 

губитака проузрокованих обуставом рада, умањења и могућности употребе и услед других сличних 

губитака због насталог осигураног случаја. Осигурањем нису покривене штете од нуклеарне реакције, 

нуклеарне радијације и радиоактивне контаминације.         

- Грађевински објекти      



-Опрема      

Допунски ризици:           

Излив воде из инсталација, на "први ризик"      

Изливањем воде се сматра неочекивано изливање воде из водоводних, одводних (канализационих) и 

топловодних инсталација припадајућих објеката, као и из уређаја за грејање топлом водом, парно грејање 

и из других уређаја и апарата који су прикључени на водоводне и одводне инсталације у објекту који због 

оштећења или загушења (лома, оштећења или отказивања уређаја) тих инсталација, уређаја и апарата. 

Припадајуће инсталације у осигураном објекту су до њиховог прикључења на спољну мрежу (на пример 

шахт, хидрофор, подстаница за топлу воду и сл.); и неочекивано избијање паре из инсталација и уређаја за 

топлу воду и грејање.    

 - за грађевинске објекте      

 - за опрему          

II ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА         

Осигурањем се пружа осигуравајућа заштита од оштећења или уништења осигураних ствари 

услед незгоде у погону, под којом се подразумевају догађаји који настају непредвиђено и 

изненада у вези са коришћењем осигураних ствари, као и неспретности, нехата или зле намере 

радника или неког другог лица.       

- Опрема     

Лимит полисе- 45,000,000 РСД  

Франшиза- 10%, мин 150,000 РСД 

 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

I ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ      

Основни ризици:      

Покривени ризици: пожар, удар грома, експлозија, пад летелице, олуја, манифестације и демонстрације, 

удар сопственог моторног возила. Наступањем осигураног случаја осигурањем су обухваћене: 1) штете од 

уништења или оштећења осигураних ствари проузроковане приликом спашавања (рушења, изношења, 

указивања помоћи и слично), услед насталог осигураног случаја; 2) штете због нестанка осигуране ствари 

приликом настанка осигураног случаја; 3) трошкови учињени поводом рашћишћавања и рушења у вези са 

насталим осигураним случајем на осигураној ствари. Осигуравач је обавезан да исплати надокнаду само 

за непосредну штету на осигураној ствари а не и посредну, као што је штета услед: губитка закупнине, 

губитака проузрокованих обуставом рада, умањења и могућности употребе и услед других сличних 

губитака због насталог осигураног случаја. Осигурањем нису покривене штете од нуклеарне реакције, 

нуклеарне радијације и радиоактивне контаминације.         



- Грађевински објекти 46,640,022.98     

-Опрема   376,147,261.49   

Допунски ризици:           

Излив воде из инсталација, на "први ризик"      

Изливањем воде се сматра неочекивано изливање воде из водоводних, одводних (канализационих) и 

топловодних инсталација припадајућих објеката, као и из уређаја за грејање топлом водом, парно грејање 

и из других уређаја и апарата који су прикључени на водоводне и одводне инсталације у објекту који због 

оштећења или загушења (лома, оштећења или отказивања уређаја) тих инсталација, уређаја и апарата. 

Припадајуће инсталације у осигураном објекту су до њиховог прикључења на спољну мрежу (на пример 

шахт, хидрофор, подстаница за топлу воду и сл.); и неочекивано избијање паре из инсталација и уређаја за 

топлу воду и грејање.    

 - за грађевинске објекте 2,332,001.15     

 - за опрему            18,807,363.07 

        

II ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА         

Осигурањем се пружа осигуравајућа заштита од оштећења или уништења осигураних ствари услед незгоде 

у погону, под којом се подразумевају догађаји који настају непредвиђено и изненада у вези са коришћењем 

осигураних ствари, као и неспретности, нехата или зле намере радника или неког другог лица.  

     

- Опрема     

Лимит полисе- 45,000,000 РСД  

Франшиза- 10%, мин 150,000 РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. - Поглавље V, страна 13 

 

 

УМЕСТО 

 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
28.11.2018. године до 10.00 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана  28.11.2018. године у 13.30 часова на адреси: 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 
11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
29.11.2018. године до 10.00 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана  29.11.2018. године у 13.30 часова на адреси: 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 
11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


