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Број: 41/1.2.5.5/1 
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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за поступак ЈНМВ ''Осигурање 
имовине и лица'' број 41/1.2.5.  
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, наручилац врши измене конкурсне 
документације за поступак ЈНМВ ''Осигурање имовине и лица'' број 41/1.2.5. и то на начин: 
 
-На страни 5, у оквиру ''Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
Закона, брише се став 2. који гласи: 
 
'' Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и на основу њих 
дужан је доставити: 
 

1. Списак запослених са лиценцом за заступање или посредовање у осигурању у 
филијали и копије лиценце или неког другог документа који потврђује постојање 
исте.'' 

 
-На страни 7, у оквиру ''Упутство како се доказује испуњеност услова'', брише се део 
''Додатни услови''. 
 
-На страни 11, у оквиру ''Услови понуде'', у ставу 2, брише се део: 

• '' Списак запослених са лиценцом за заступање или посредовање у осигурању 
у филијали, са копијом лиценце или неким другим документом који потврђује 
постојање исте.'' 

 
 
-На страни 13, у оквиру поднаслова ''Цена'' мења се реченица: 

 
''Цена треба да буде изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност , с тим да 
се цене могу мењати сходно одлуци надлежног државног органа којом се прописују цене 
нафтних деривата.'' 
 
На начин који следи: 
''Цена треба да буде изражена у динарима, са и без пореза.'' 
-На страни 16, у оквиру Обрасца ''Понуда'', мења се реченица: 
''Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ''Штампарска 
роба-допунски поступак'', ЈНМВ број 40/1.1.6./2'' 
На начин: 
''Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ''Осигурање 
имовине и лица'', ЈНМВ број 41/1.2.5.  
 
 
-На страни 19, у оквиру Обрасца ''Понуда'' мења се табела: 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ''Осигурање имовине и лица'' број 41/1.2.5. 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а 
 

 
 

 
Износ ПДВ-а 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

Број запослених са лиценцом 
 

Укупан износ превентиве 
 

 
На начин који следи: 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ''Осигурање имовине и лица'' број 41/1.2.5. 
 

 
Укупна цена без пореза 
 

 
 

 
Износ пореза 
 

 

 
Укупна цена са порезом 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

Износ превентиве 
 

 
 
На страни 36, у оквиру ''Критеријуми за избор најповољније понуде'', мења се табела: 
 

Поз. Критеријум Бодови 

1. Износ премије  80 

2. Квалитет услуге осигурања 10 

3. Превентива 10 
 
Укупна вредност броја бодова израчунава се преко следећег обрасца: 

 

ББУ = Б1 + Б2 + Б3 

 
 
 
На начин који следи: 



 
Поз. Критеријум Бодови 

1. Износ премије  90 

2. Превентива 10 
 
Укупна вредност броја бодова израчунава се преко следећег обрасца: 

 

ББУ = Б1 + Б2  

-На страни 36, у оквиру ''Критеријуми за избор најповољније понуде'', мења се елемент 
критеријума а) Износ премије која гласи: 

'' За одређивање најповољнијег износа премије упоређиваће се износи премија из понуда. 
Максимални број бодова 60 добиће понуда са најнижим износом премије (ИПмин).Број 
бодова за укупнан износ премије  из понуде осталих понуда ће се израчунавати на 
следећи начин: 

 

Б1 = 80 x ИПмин / ИПонуђача 

 

на начин који следи: 
 
'' За одређивање најповољнијег износа премије упоређиваће се износи премија из 
понуда. 
Максимални број бодова 90 добиће понуда са најнижим износом премије 
(ИПмин).Број бодова за укупнан износ премије  из понуде осталих понуда ће се 
израчунавати на следећи начин: 

 

Б1 = 90 x ИПмин / ИПонуђача 

 
- На страни 36, у оквиру ''Критеријуми за избор најповољније понуде'', брише се елемент 
критеријума б) Квалитет услуге осигурања 

-На страни 37, у оквиру ''Критеријуми за избор најповољније понуде'', мења се позиција 
елемента критеријума: 

''ц) Превентива'' 

на начин: 

''б) Превентива'' 

 

 

 

 


