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Деловодни број: 1-0008/ЈН/18                                                                                       
Датум: 29.01.2018 
 
 
ПРЕДМЕТ: измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ 16/2018, Услуге 
осигурања, објављене 22.01.2018. године на Порталу јавних набавки 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену 
конкурсне документације која је објављена 22.01.2018. године на Порталу 
јавних набавки, чији су предмет услуге: Услуге осигурања, ЈНМВ бр. 16/2018.  
 
 
Конкурсна документација ЈНМВ 16/2018 се мења на следећи начин:  
 

1. На страни 11/42 конкурсне документације мења се додатни услов – 
пословни капацитет под редним бројем 1.2.2.1., која гласи:  
„Понуђач на дан 31.12.2016. године треба да има ажурност у решавању 
штета од најмање 95% (утврђује се на основу извештаја са сајта НБС о 
броју штета у друштвима за осигурање за 2016) 

 
        %аж = бр. реш. штета у 2016 + бр. сторн. и одб. штета у 2016 

          бр. резерв. штета на крају 2015 + бр. пријављ. штета у 2016“ 
 
тако да сада гаси: 
Понуђач на дан 31.12.2016. године треба да има ажурност у решавању 
штета од најмање 95% (утврђује се на основу извештаја са сајта НБС о 
броју штета у друштвима за осигурање за 2016) 

 
   %аж = бр. реш. штета у 2016 + бр. сторн. и одб. штета у 2016           x 100 

     бр. резерв. штета на крају 2015 + бр. пријављ. штета у 2016 
 

 
2. На страни 5/42 и 28/42 конкурсне документације у табели бр. V – 

Осигурање стакла од лома врши се промена у колони „ПРЕДМЕТ 
ОСИГУРАЊА“ под тачком 1.: где стоји “стакло испод 4 мм“  
тако да сада гласи: 
 “стакло испод 4 мм – укупна количина стакла 200 м2 по цени од 1.000,00 
динара /м2“. 
 



 2 

3. На страни 5/42 и 28/42 конкурсне документације у табели бр. V – 
Осигурање стакла од лома вршиће се промена у колони „НАЧИН 
ОСИГУРАЊА“ под тачком 1.: где стоји: „“I-ризик“ трострука сума 
осигурања“,  
тако да сада гласи: 
 „I-ризик“. 
 
 

4. На страни 6/42 и 29/42 конкурсне документације у табели бр. VI – 
Осигурање опште одговорности из делатности врши се промена у колони 
„ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ“ где стоји: ”...крађа или нестанак ствари 
запослених...”  
и сада гласи: 
“...проширење покрића које претрпи запослени на раду или у вези са 
радом...“. 

 
 

5. Конкурсна документација се мења у делу Модела угвора где се на страни 
41/42, члан 3. реченица: "Осигуравач ће Осигуранику издати збирну 
полису осигурања за сва лица која се осигуравају, за све врсте ризика 
набројане у техничкој спецификацији." – брише. 
Уместо ње се додаје реченица: „Осигуравач ће Осигуранику издати 
Полису за колективно осигурање радника од последица несрећног 
случаја (незгоде) 24 часа, као и Полису за колективно осигурање радника 
од тежих болести и за случај хирушке интервенције." 

 
 
6. На страни 3/42 и 14/42 конкурсне документације мења се рок за 

подношење понуда, тако да је нови рок за подношење понуда 05.02.2018 
до 11,00 сати. 

 
 
7. На страни 21/42 конкурсне документације мења се датум и време 

отварања понуда, тако да је нови датум и време отварања понуда 
05.02.2018 у 12,00 сати. 

 
 
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
Ова измена представља саставни део конкурсне документације.  

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 16/2018 
 


