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Геронтолошки центар "Јеленац"     

            Алексинац 

Број: 858 

Датум: 27.11.2017. 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку образована Решењем наручиоца број 

828 од 17.11.2017. године сачинила 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 

 

           I 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге 

осигарања имовине ЈНМВ 23/17, бр. 833 од 20.11.2017. године у поглављу "III ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ" текст "Б ) УСЛУГЕ 

ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА – укупна набавна књиговодствена вредност на 

дан 31.10.2016. – 18.333.400,00 дин" мења се и гласи: "Б ) ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ 

ВЛАСНИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕЊЕ 

ТРЕЋИМ ЛИЦИМА (АУТО-ОДГОВОРНОСТ), СА УКЉУЧЕНОМ АУТО-НЕЗГОДОМ 

ЗА ВОЗАЧА И ПУТНИКЕ У МОТОРНОМ ВОЗИЛУ". 

 

           II 

 У поглављу "III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЕ", након текста "Укупно са порезом" испод табеле, а испред наслова"В" додаје се 

текст:" НАПОМЕНА: Основицу (суму осигурања) за обрачун премије представља 

новонабавна вредност возила из званичног каталога АМСС. Осигурање од ауто-

незгоде: 

1. Смрт услед незгоде са осигураном сумом од 200.000,00 

2. Инвалидитет са осигураном сумом од 400.000,00 динара" 

 

III 

У поглављу "III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЕ" текст "В) УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА – КАСКО Напомена: Жели се 

осигурање без релативног учешћа у штети са откупљеним учешћем у штети као и да се 

уговара ризик крађе у земљи и иностранству." мења се и гласи: "В) КОМБИНОВАНО 

ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (АУТО-КАСКО) Напомена: Предмет набавке је 

комбиновано осигурање моторних возила (ауто-каско). Каско осигирање возила 

обухвата откуп апсолутног учешћа у штети и без релативног учешћа у штети са 

укљученим допунским ризиком крађе на територији Републике Србије и Европе." 

IV 

У поглављу III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЕ делу "В) КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (АУТО-
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КАСКО)" текст „НАПОМЕНА: У цену урачунати осигурање путника и возача од 

незгоде и укључити тр.техничког прегледа и да се технички преглед обавља на 

територији oпштине Алексинац." брише се. 

 

V 

 У поглављу "IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА" после редног броја 5), додаје се текст: "2. Додатни услови: 1) За испуњеност 

пословног капацитета потребно је да понуђачи поседују сертфикате, односно 

услаглашен систем пословања са захтевом стандарда ИСО 9001:2008 и ИСО 

10002:2016. Доказ: 1. Неоверена копија сертификата, односно неоверена копија потврде 

о усаглашеном систему пословања са захтевом стандарда ИСО 9001:2008 и ИСО 

10002:2016 издата од стране надлежног органа."         

 

           VI 

 У поглављу "V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ", 

делу "2. Начин на који понуда мора да буде сачињена" текст:" Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.11.2017. у 10,30 

часова." мења се и гласи:" Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 01.12.2017. у 10,30 часова." 

 

             VII 

 У поглављу "V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ", 

делу "Понуда мора да садржи:" након текста "Решење којим се дозвољава обављање 

послова осигурања, предвиђено чл. 41. Закона о осигурању." додаје се текст: 

"Неоверена копија сертификата, односно неоверена копија потврде о усаглашеном 

систему пословања са захтевом стандарда ИСО 9001:2008 и ИСО 10002:2016." 

 

VIII 

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

      Комисија за јавну набавку 

 

 


