
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
Београд, Палмотићева 37 
 
 

Свим заинтересованим лицима – потенцијалним понуђачима 
 
 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.2.5/2017. 

 
 
У конкурсној документацији за јавну набавку услуга осигурања имовине и 
лица, ЈН бр. 1.2.5/2017,  продужава се рок за подношење понуде за 
29.05.2017. године до 10,00 часова, а јавно отварање понуда је истог дана 
у 11,00 часова у просторијама Наручиоца ( 5-ти спрат). 
 
Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку услуга осигурања 
имовине и лица и то: 

- У поглављу III – Врста и спецификације услуга, под тачком 1. – 
грађевиснки објекти, пожар (основни ризици), набавна књиговодствена 
вредност са стањем на дан 31.12.2016. године за грађевинске објекте 
износи 219.660.275,00 динара, како је наведено у конкурсној 
документацији (није техничка грешка);  

- У тачкама 2. и 3. – врши се прецизирање тако да наслов тачке 2 гласи: 
''Лом машина и неке друге опасности за машине, медицинску опрему и 
механичку опрему у саставу грађевинских објеката, са откупом 
амортизације код делимичних штета и франшизе'' , а наслов код тачке 
3 гласи: ''Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и 
сличних уређаја са откупом амортизације код делимичних штета и 
франшизе'';  

- У поглављу бр. VIII - Модел уговора о пружању услуга осигурања 
имовине и лица члан 3. став 1. алинеја 1. после речи ''на суму првог 
ризика у износу'' додају се речи ''наведеном у врсти и спецификацији 
услуга'', а речи ''од 3% од пуне вредности грађевинских објеката, 5% од 
пуне вредности опреме и 7% од вредности залиха'' се бришу; 

- У члану 3. став 1. алинеје 2. и 3. после речи ''са откупом амортизације'' 
додају се речи ''код делимичних штета''. 
 

Одлуку о продужењу рока за подношење понуде и измену конкурсне 
документације,  наручилац објављује на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници дана 22.05.2017. године. 
 
                          Наручилац 
       Институт за ментално здравље 


