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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број: 4/8 
Датум: 28.01.2014. године 
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 
/12) Комисија за јавну набавку услуге осигурања имовине, лица и возила  у отвореном поступку 
ЈН ОП 04/2014, образована Решењем директора Геронтолошког центра „НОВИ САД“ број:4/4 од 
27.01.2014. године, сачинила је дана 28.01.2014. године 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ  

ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА И ВОЗИЛА 
 

ЈН ОП 04/2014   
 

 На страни 2. У табели Садржај испод Обрасца 8. додају се два реда: 
 

Образац 9. 
Референтна листа – закључених уговора односно полиса 

осигурања (осигурања од пожара и неких других опасности) 
42 

Образац 10. 
Референтна листа – закључених уговора односно полиса 

осигурања (колективно комбиновано осигурање запослених од 

последица несрећног случаја-незгоде) 
43 

 
те се у табели мења број страна у следећим редовима: 
 

Помоћни образац: Образац за предњу страну коверте 44 

                                                                     укупан број страна 44 

 
 У делу 3. тачка 7. на страни 7.  мења се наслов тачке 7. и гласи: 

 

7.Колективно комбиновано осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде 

 
Те се у табели ред први колона друга мења и гласи: 
 
Колективно комбиновано осигурање запослених од последица несрећног случаја по службеној 
евиденцији наручиоца 24 часа дневно 365 дана, у свако време и на сваком месту 
Број запослених: 535 
Уговара се искључење одредбе о каренци. 
 

 У делу 5. тачка 5.1. страна 15. у у табели додатни услови мењају се додатни 
услови, мења се први додатни услови и додаје се други услов, те табела додатни 
услови изгледа овако: 

 

Редни 
број 

ДОДАТНИ  УСЛОВИ  

за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН 

1. 

пословни капацитет 

Сертификат којим понуђач доказује да има систем пословања усаглашен са 

захтевом ИСО 9001:2008 
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2. 

да понуђач има извршене следеће услуге у осигурању: 

- осигурање пожара и неких других опасноцти код најмање 10 осигураника у 

протеклих три године 2011,2012 и 2013 са трајањем полисе осигурања од најмање 

годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси осигураника преко 

2.000.000.000,00 рсд. 

- осигурање запослених лица од последице несрећног случаја код најмање 10 

осигураника у протеклих три године 2011,2012 и 2013 са трајањем полисе 

осигурања од најмање годину дана и са преко 500 осигураних запослених лица по 

полиси осигураника. 

 
 У делу 5. тачка 5.2. страна у табели докази о испуњености додатних услова за 

учешће у поступку јавне набавке мења се први ред и додаје други те табела 
изгледа овако: 

 

Редни 
број 

Д О К А З И  

О ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. 
пословни капацитет 

Копија Сертификата о верификованом и уведеном  ИСО 9001:2008, 

2. 

копије најмање 10 неоверених полиса осигурања од пожара и неких других 
опасности закључених у протекле три године 2011,2012 и 2013 са трајањем полисе 
осигурања од најмање годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси 
осигураника преко 2.000.000.000,00 ,као  и попуњен,потписан и оверен печатом 
Образац 9. Референтна листа – закључених уговора односно полиса осигурања 
(осигурања од пожара и неких других опасности) уз који се прилажу копије полиса, 
- копије најмање 10 неоверених полиса осигурања запослених лица од последице 
несрећног случаја закључених у протекле три године 2011,2012 и 2013 са трајањем 
полисе осигурања од најмање годину дана са преко 500 осигураних запослених 
лица по полиси осигураника,као и попуњен,потписан и оверен печатом  
Образац 10. Референтна листа – закључених уговора односно полиса осигурања 
(колективно комбиновано осигурање запослених од последица несрећног случаја-
незгоде) уз који се прилажу копије полиса. 

 
 У делу 6. тачка  6.2. страна 20. мења се табела Обавезна садржина понуде, испод 

Обрасца 8. додају се два реда: 
 

Образац 9. 
Референтна листа – закључених уговора односно полиса 
осигурања (осигурања од пожара и неких других опасности) 

Образац 10. 
Референтна листа – закључених уговора односно полиса 
осигурања (колективно комбиновано осигурање запослених 
од последица несрећног случаја-незгоде) 

 
 У делу 6. тачка 6.18. страна 25.  

Код Критеријум – СТОПА ПРИНОСА НА КАПИТАЛ  RОЕ, испод формуле за израчунавање 
стопе приноса на капитал, додаје се: 
 

AОП 283 Нето добитак (Биланс успеха 31.12.2012. године)  
АОП 101 Капитал и резерве (Биланс успеха 31.12.2012. године)  
 

и испод формуле за израчунавање броја пондера, додаје се напомена: 
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Напомена: Као доказ доставити копије биланса стања и успеха за 2012. годину. 
 

Код Критеријум – АЖУРНОСТ У ИСПЛАТИ ШТЕТА У 2012. години , страна 26.  испод формуле 
за израчунавање броја пондера, додаје се напомена: 

 
Напомена: Као доказ доставити копије биланса стања и успеха за 2012. годину. 

 
Код Критеријум-AДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА ПО CARMEL-u, страна 26, испод формуле за 
израчунавање адекватности капитала по CARMEL-u, додаје се: 
 

АОП 101 Капитал и резерве (Биланс стања 31.12.2012. године) 
АОП 115 Губитак до висине капитала (Биланс стања 31.12.2012. године) 
АОП 37 Укупна актива (Биланс стања 31.12.2012. године) 
 

 а одмах испод формуле помоћу које се израчунава број пондера, додаје се напомена: 
 

Напомена: Као доказ доставити копије биланса стања и успеха за 2012. годину. 
 
 У делу 7. Обрасци,  у Обрасцу 6. Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, страна 39. у реду седмом, колона друга мења се и гласи: Колективно 
комбиновано осигурање запослених од последица несрећног случаја – незгоде 

 У делу 7. Обрасци, Након Обрасца 8. Менично овлашћење, додају се Образац 9. 
Референтна листа – закључених уговора односно полиса осигурања (осигурања 
од пожара и неких других опасности) и Образац 10. Референтна листа – 
закључених уговора односно полиса осигурања (колективно комбиновано 
осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде) 
 
(биће објављена измењена Конкурсна документација ). 

 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
Изменe и допуне Конкурсне документације и измењену Конкурсну документацију 

Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
(www.gerontns.co.rs). 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова 
понуда ће бити одбијена. 
                              
                                                                                    
                                                                                             

                                                                            Комисије за ЈН ОП 04/2014  
 

http://www.gerontns.co.rs/

