
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Наде Димић 4
11080 Земун - Београд
Број: 01-179
Датум: 03.03.2015. године

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга – осигурање ученика и запослених за потребе Медицинске школе „Надежда 
Петровић“ из Земуна - Београд, ЈН бр. 1.2.2/15.

Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности услуга – осигурање ученика и запослених за потребе 
Медицинске школе „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд, ЈН бр. 1.2.2/15.

Измена и допуна конкурсне документације је следећа:

1.- Поглавље III - Teхничке карактеристике, страна 4

Уместо:

1. Осигурање ученика са основним ризицима:

 Инвалидитет...........................  1.010.000,00 дин.

 Смрт..........................................   440.000,00 дин.

 Дневна накнада.......................          270,00 дин.

 Трошкови лечења...................   338.000,00 дин.

Треба да стоји:

1. Осигурање ученика са основним ризицима:

 Инвалидитет......................................................1.010.000,00 дин.

 Смрт услед незгоде..........................................   440.000,00 дин.

 Смрт услед болести.........................................   220.000,00 дин.

 Дневна накнада..................................................        270,00 дин.



 Трошкови лечења.............................................  338.000,00 дин.

2.- Поглавље VI, тачка 5- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, страна 21

Уместо:

1. Осигурање ученика

Број
ученика

Смрт 
услед

незгоде
(дин.)

Трајни
инвалидитет

(дин.)

Дневна
накнада

(дин.)

Трошкови 
лечења
(дин.)

Висина
премије за

период
осигурања
по ученику
(без ПДВ-а)

(дин.)

Укупно
(1 х 6)
(дин.)

1 2 3 4 5 6 7

900 440.000,00 1.010.000,00 270,00 338.000,00

Треба да стоји:

1. Осигурање ученика

Број
ученика

Смрт 
услед

незгоде
(дин.)

Смрт услед 
болести 

(дин.)

Трајни
инвалидитет

(дин.)

Дневна
накнада

(дин.)

Трошкови 
лечења
(дин.)

Висина
премије за

период
осигурања
по ученику
(без ПДВ-а)

(дин.)

Укупно
(1 х 7)
(дин.)

1 2 3 4 5 6 7 8

900 440.000,00 220.000,00 1.010.000,00 270,00 338.000,00



3.- Поглавље VII – МОДЕЛ УГОВОРА, члан 2., страна 32

Уместо:

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да су предмет овог Уговора услуге осигурања ученика 
у Медицинској школи „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд и то: осигурање ученика –
основни ризици, у свему према кокурсној документацији и понуди Испоручиоца 
бр.________ од________, која је саставни део Уговора.

Осигурање ученика из става 1.обухвата следеће случајеве и осигуране суме:

1) Основни ризици: 

            -Трајни инвалидитет................................1.010.000,00 динара

           -Смрт.............................................................440.000,00 динара

           -Дневна накнада..................................................270,00 динара

          -Трошкови лечења........................................338.000.00 динара

Треба да стоји:

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да су предмет овог Уговора услуге осигурања ученика 
у Медицинској школи „Надежда Петровић“ из Земуна - Београд и то: осигурање ученика –
основни ризици, у свему према кокурсној документацији и понуди Испоручиоца 
бр.________ од________, која је саставни део Уговора.

Осигурање ученика из става 1.обухвата следеће случајеве и осигуране суме:

1) Основни ризици: 

            -Трајни инвалидитет................................1.010.000,00 динара

          -Смрт услед незгоде...................................440.000,00 динара

           - Смрт услед болести ................................ 220.000,00 динара

           -Дневна накнада..................................................270,00 динара



         -Трошкови лечења........................................338.000.00 динара

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


