
Број: ЈНВВ-02-1/2017 

Датум: 25.  09. 2017. године 

  

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Услуге осигурања 

имовине, колективно осигурања запослених од последица несрећног случаја, 

колективно додатно здравственог осигурања за случај тежих болести и хируршких 

интервенција и осигурање од одговорности из делатности бр. ЈНВВ-02-1/2017, 

поступајући по захтеву потенцијаног понуђача, од 22. 09. 2017. године, доставља следећу 

 

ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ III 

 

Наручилац у поступку јавне набавке - Услуге осигурања имовине, колективно 

осигурање запослених од последица несрећног случаја, колективно додатно 

здравствено осигурања за случај теже болести и хируршких интервенција и 

осигурања од одговорности из делатности бр. ЈНВВ-02-1/2017, врши измену Конкурсне 

документације, како следи:  

 

- на страни 4 у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ, мења се текст пословног капацитета, 

тако да сад гласи:  

3. „Понуђач мора да располаже не неопходним  пословним капацитетом, мора да има 

исказан коефицијент ажурности у решавању штета за 2016. годину, већи од 90%, у 

области следећих врста осигурања: Услуге осигурања имовине, колективно осигурање 

запослених од последица несрећног случаја, колективно додатно здравствено осигурање 

за случај тежих болести и хируршких  интервенција и осигурање од одговорности из 

делатности.“, који се утврђује по следећој формули: (А+B)X100/ (C+D)  где је   А – број 

решених штете у 2016 години, В – број одбијених и сторнираних штета у 2016. години, C 

– број пријављених штета у 2016. години и D – број резервисаних штета на крају 2015. 

године.“ 

 

 Наручилац остаје код критеријума – Најнижа понуђена цена, јер је Наручилац 

упознат са ставом Републичке комисије за заштиту права, који је изражен у ранијим 

Решењима по поднетим Захтевим за заштиту права, када је наведено да критеријум - 

средстава превентиве – није у логичној вези са предметом конкренте јавне набавке, те да 

осигуравајућа друштва немају обавезу да улажу бесповратна новчана средства ради 

спречавања настанка евентуалног осигураног случају, јер је то законска обавеза 

Наручиоца. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ Конкурсне 

документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

  

За Комисију за јавне набавке 

        Шибул Марица дипл. правник 


