
 

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
БЕОГРАД, ВУКА КАРАЏИЋА 18 
БРОЈ: ЈНМВ-05/18- 
ДАТУМ: 10.04.2018 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Наручилац врши 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У поступку јавне набавке услуге осигурања број ЈНМВ - 05/18 

 
Врши се измена  Конкурсне документације, у следећим сегментима: 
 

1. На страни 1 . конкурсне документације мења се рок за подношење понуда и рок за 
отварање понуда        и      

ТРАБА ДА СТОЈИ: 
„Крајњи рок за подношење понуда је 23.април 2018. до 12,00 часова 
Јавно отварање понуда је 23.април 2018. у 12,30 часова.“ 

 
2. На страни 5. Конкурсне документације у делу Додатних услова- тачка 2. који се односи на: 

-  пословни капацитет  и доказ   
ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

- Да има ажурност у решавању штета (за неживотно осигурање) у 2016. години 
преко 90%.  Ажурност у решавању штета се утврђује према следећој формули: 

% ажурности = ( А + Б ) / ( Ц+ Д ) х 
100 А -Број решених штета у 2016. 
год 
Б - Број одбијених и сторнираних штета у 2016. 
години Ц - Број пријављених штета у 2016. години 
Д - Број резервисаних штета на крају 2015. године 
 
У случају подношења заједничке понуде, задати услов о пословном капацитету, чланови групе 
испуњавају заједно, и то тако што се износи ставки А,Б,Ц,Д сваког члана групе уносе у формулу 
и заједно израчунавају. 

 Доказ: Изјава одговорног лица понуђача под пуном материјалном и кривичном 
одговорнмошћу 

 
3. На страни 5. Конкурсне документације у оквиру тачке 2. , а у вези доказа: мишљење 

овлашћеног актуара     ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
Доказ: Мишљење овлашћеног актуара за 2016. годину у коме су садржани предметни 

подаци, уз достављање обрасца АК-НО/РЕ за 2016. 
 



4. На страни 7. и 8. Конкурсне документације- Изјава понуђача и подизвођача о испуњавању 
услова из чла. 75.и 76. закона  

ДОДАЈЕ СЕ : 

Тачка 5) да има ажурност у решавању штета (за неживотно осигурање) у 
2016.години преко 90%. (чл.76.закона – пословни капацитет тачка 2. конкурсне 
документације). 

 
 


