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Број: 05-334/7 
Дана 23.04.2018. године. 
 

У складу са чланом 63. став 1, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 
документације бр. 334/4, за поступак јавне набавке бр. 1.2.22/2018 – „Осигурање“ (у даљем 
тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 
Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року 
објављује:  

 
Измене и допуне бр. 1 

Конкурсне документације  
за поступак јавне набавке бр. 1.2.22/2018 – „Осигурање“  

 
Врши се измена и допуна Конкурсне докумантације на страни 12. у делу III – УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА 
 
 1.2.  Право а учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

додатне услове за учешће  у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. Закона, и то: 
 
1) Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

а) да понуђач на дан 31.12.2015. године располаже разликом расположиве и захтеване 
маргине солветности за неживотна осигурања/реосигурње у износу од најмање 
2.000.000.000,00 динара. 

 
и после извршених измена гласи:  
 
 1.2.  Право а учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

додатне услове за учешће  у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. Закона, и то: 
 
2) Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

а) да понуђач на дан 31.12.2016. године располаже разликом расположиве и захтеване 
маргине солветности за неживотна осигурања/реосигурње у износу од најмање 
2.000.000.000,00 динара. 
 

У свему осталом важећа је објављена Конкурсна документација бр. 334/4.  
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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