
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

______________________________________________________________________________

        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 24/2016 

Назив наручиоца: ЈКП „Водовод  Ваљево“
Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26 
Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка  мале вредности 
Врста предмета: Услуге 
Предмет јавне набавке бр.  24/2016  су услуге осигурања.  Јавна набавка   је обликована по
партијама:
Партија
бр.

Предмет јавне набавке Назив и ознака из општег речника набавке 

1. Осигурање
запослених 

Услуге осигурања од незгоде и услуге  здравственог 
осигурања - 66512000

2. Осигурање имовине Услуге осигурања  имовине-66515200
Услуге осигурања од одговорности -66516000

3. Осигурање возила Услуге осигурања моторних возила-66514110

На основу  члана 63.  став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број
24/2016  на следећи начин:

1) На страни 3 се за партију бр.1-осигурање запослених додаје  и шифра из општег речника
набавке -66511000-Услуге животног осигурања.

2) На страни 4 измењена је техничка спецификација за партију бр. 1 -Осигурање запослених
у тачки  б)    и сада гласи:

б)КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ (НЕСРЕЋНОГ
СЛУЧАЈА)  ТОКОМ  24  ЧАСА,  БЕЗ  ПРОСТОРНОГ  И  ВРЕМЕНСКОГ  ОГРАНИЧЕЊА  И
ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ ОД БОЛЕСТИ

ОСИГУРАНА СУМА ЗА 1 ОСИГУРАНО ЛИЦЕ

Премија 
осигурања за 1 
осигурано лице
без ПДВ-а

Укупна 
премија за 
234 лица без 
ПДВ-а 

СМРТ
ИНВАЛИДИТЕТ

ДНЕВНА 
НАКНАДА

Услед 
несрећног 
случаја

Услед 
болести

500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 250,00



3) На страни 4  додаје се табела - Старосна структура запослених

Р. бр. старост Број запослених

1 До 30 година 34

2 30-40 година 75

3 40-50 година 71

4 50-60 година 52

5 Преко 60 2

Укупно 234

Просечна 42

4) Сходно наведеној измени, за испуњење обавезног услова из чл.75. ст.1. тачка 5. Закона о
јавним  набавкама  потребно  је  доставити  неоверену  копију  дозволе  НБС  за  животно  и
неживотно осигурање и потврду НБС, не старију од два месеца да није престала да важи
дозвола за обављање послова осигурања, или навести интернет страницу на којој се тражени
податак налази.

5)  У  Обрасцу  понуде  на  стр.  26  мења  се  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:  Осигурање
запослених за случај болести и хируршких интервенција и од незгоде  при обављању и ван
обављања редовног занимања и сада гласи: 

Осигурање запослених за случај болести и хируршких интервенција, осигурање од незгоде
при обављању и ван обављања редовног занимања и животно осигурање за случај смрти од
болести.

6) На страни 35, мења се члан 3 модела уговора и сада гласи:

Члан 3.

Уговорена вредност:
Уговорне стране уговарају премију осигурања за период од годину дана од дана 

потписивања овог уговора, по осигураним ризицима:
-осигурање од тешких болести и за случај хируршких интервенција за 234 лица: __________ 
динара;
-осигурање од незгоде при обављању и ван обављања редовног занимања, за 234 лица: 
_____________ динара.
-осигурање од смрти услед болести за 234 лица: __________ динара;
 Укупна премија осигурања за 234 лица на годишњем нивоу износи _________ динара.

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.
Услед наведених  измена  мења се и рок за достављање понуда, па су благовремене понуде
које стигну на адресу наручиоца до 24.11.2016. године до  11.00 часова. Отварање понуда ће
се обавити 24.11.2016. године у 11.30 часова.

У Ваљеву 15.11.2016. год.
                                                                                        

        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


