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Број: 4023 
Датум:29.05.2019. 
 
 

Измене и допуне конкурсне документације 
 
 
 
1. Предмет: Измене Конкурсне документације број 3866 од 24.05.2019. године за јавну набавку  У 

4„Осигурање имовине и лица“. 
 
 
2. Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку У 4„Осигурање имовине и лица“, тако што 

се мења: 
         У питању је техничка грешка на страни 9. Конкурсне документације у Поглављу IV-taчka  2. која 

гласи;   
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015); 
 

Услов 4) Да је понуђач на дан 31.12.2017. године имао разлику расположиве и захтеване маргине 
солвентности за неживотна осигурања/реосигурање  у висини од најмање 600.000.000,00 динара. 
 
Доказ: Обрасци адекватности капитала за неживотна осигурања /реосигурања АК-НО/РЕ за 2016. 
годину у ком су саджани предметни подаци. 
 
и мења се у ; 
 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015); 

 
Услов 4) Да је понуђач на дан 31.12.2017. године имао разлику расположиве и захтеване маргине 
солвентности за неживотна осигурања/реосигурање  у висини од најмање 600.000.000,00 динара. 
 
Доказ: Обрасци адекватности капитала за неживотна осигурања /реосигурања АК-НО/РЕ за 2017.  
годину у ком су саджани предметни подаци. 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                  
                                    
                                                                                                                                                     Комисија за јавну набавку 
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