
 У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за јавну 

набавку мале вредности услуга, брoj 404-1/153 У -2018-28 - пружање услуге осигурања 

службених возила Градске управе Града Ниша у сврху регистрације и каско осигурања, 

обликованa по партијама и то за:  

I партију - Осигурање службених возила Градске управе Града Ниша у сврху 

регистрације, Комисија за предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована лица 

да је извршена: 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

На страни 6/44 у оквиру поглавља - IV   Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, у делу Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: у тачки e) 

Доказ о испуњењу додатног услова из чл. 76 Закона, врши се измена и допуна конкурсне 

документације, тако да након измене и допуне гласи: 

е) Изјаву дату од стране овлашћеног лица понуђача, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, на меморандуму понуђача да има остварену ажурност у 

решавању насталих штета у претходној години већу од 90%, која се утврђује на основу 

података НБС - Сектора за послове надзора над обављањем делатности осигурања - 

Одељења за актуарске послове и статистику и који су јавно доступни на интернет адреси: 

https://www.nbs.rs/system/galleries/download/osg-izv-y/god_T9_2015.pdf (Надзор осигурања 

- Пословање друштава за осигурање - годишњи извештаји  - Број штета по друштвима за 

осигурање у 2017. години. 

Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој формули: 

 

% ажурности у решавању штета =
(А+Б)

(Ц+Д) 
Х100 , где је 

А = број решених штета у 2017. години, 

Б = број одбијених и сторнираних штета у 2017. години 

Ц = број пријављених штета у 2017. години, 

Д = број резервисаних штета на крају 2016. године 

 

* У случају подношења заједничке понуде, задати услов о пословном капацитету, 

чланови групе понуђача испуњавају заједно, и то тако што се износи ставки А,Б,Ц и Д 

сваког члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају. (Пример: уколико групу 

понуђача чине два члана, Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој 

формули:  

% ажурности у решавању штета =
(А1 + А2 + Б1 + Б2)

(Ц1 + Ц2 + Д1 + Д2)
Х100 

 

А1 = број решених штета у 2017. години једног члана групе,  

А2= број решених штета у 2017. години другог члана групе итд. 

 

На страни 20/44 у оквиру поглавља - V  Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

https://www.nbs.rs/system/galleries/download/osg-izv-y/god_T9_2015.pdf


испуњеност тих услова под редним бројем 7.   Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - пословни 

капацитет, врши се измена и допуна конкурсне документације у трећој алинеји, тако да 

након измене гласи: 

 

- да има остварену ажурност у решавању насталих штета у претходној години већу 

од 90%, која се утврђује на основу података НБС - Сектора за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања - Одељења за актуарске послове и стаистику и који су 

јавно доступни на интернет адреси: https://www.nbs.rs/system/galleries/download/osg-izv-

y/god_T9_2015.pdf (Надзор осигурања - Пословање друштава за осигурање - годишњи 

извештаји  – Број штета по друштвима за осигурање у 2017. години. Ажурност у 

решавању штета биће одређена према следећој формули: 

 

% ажурност у решавању штета =
(А+Б)

(Ц+Д) 
Х100 , где је 

 

А = број решених штета у 2017. години, 

Б = број одбијених и сторнираних штета у 2017. години 

Ц = број пријављених штета у 2017. години, 

Д = број резервисаних штета на крају 2016. године 

 

* У случају подношења заједничке понуде, задати услов о пословном капацитету, 

чланови групе понуђача испуњавају заједно, и то тако што се износи ставки А,Б,Ц и Д 

сваког члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају. (Пример: уколико групу 

понуђача чине два члана, Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој 

формули:  

% ажурност у решавању штета =
(А1 + А2 + Б1 + Б2)

(Ц1 + Ц2 + Д1 + Д2)
Х100 

 

А1 = број решених штета у 2017. години једног члана групе,  

А2= број решених штета у 2017. години другог члана групе итд. 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати 

услов о пословном капацитету. 

 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом 

и Изменом и допуном конкурсне документације број 1. 

 

У противном Ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Прилог: Измењене странице 6-1/44 и 20-1/44. 

У Нишу, 05.03.2019. године 

 

https://www.nbs.rs/system/galleries/download/osg-izv-y/god_T9_2015.pdf
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ђ) Копију важећег сертификата о усаглашености система менаџмента 

квалитета са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 или одговарајући, чиме доказује 

да је његово пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета, који 

подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа. 

е) Изјаву дату од стране овлашћеног лица понуђача, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, на меморандуму понуђача да има остварену 

ажурност у решавању насталих штета у претходној години већу од 90%, која се 

утврђује на основу података НБС - Сектора за послове надзора над обављањем 

делатности осигурања - Одељења за актуарске послове и статистику и који су јавно 

доступни на интернет адреси: https://www.nbs.rs/system/galleries/download/osg-izv-

y/god_T9_2015.pdf (Надзор осигурања - Пословање друштава за осигурање - годишњи 

извештаји  - Број штета по друштвима за осигурање у 2017. Години. 

 

Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој формули: 

 

% ажурности у решавању штета =
(А+Б)

(Ц+Д) 
Х100 , где је 

А = број решених штета у 2017. години, 

Б = број одбијених и сторнираних штета у 2017. години 

Ц = број пријављених штета у 2017. години, 

Д = број резервисаних штета на крају 2016. године 

 

* У случају подношења заједничке понуде, задати услов о пословном 

капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно, и то тако што се износи 

ставки А,Б,Ц и Д сваког члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају. (Пример: 

уколико групу понуђача чине два члана, Ажурност у решавању штета биће одређена 

према следећој формули:  

% ажурности у решавању штета =
(А1 + А2 + Б1 + Б2)

(Ц1 + Ц2 + Д1 + Д2)
Х100 

 

А1 = број решених штета у 2017. години једног члана групе,  

А2= број решених штета у 2017. години другог члана групе итд. 

  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати 

услов о пословном капацитету. 
ж) у случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне 

јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тачки 8. овог 

Упутства (за сваку партију посебно). 

з) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме 

понуде - попуњен, печатом оверен и потписан. 

 

       6-1/44 
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7. Услов из чл. 76. став 2. Закона - пословни капацитет: 

-  да је у последње три  пословне године уназад од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки пружао услуге које су исте или сличне 

предмету јавне набавке у збирном износу од најмање: 

 - за I партију, од најмање 1.500.000,00 динара; 

- да има сертификат о усаглашености система менаџмента квалитета са захтевима 

стандарда SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући, чиме доказује да је његово пословање 

усклађено са међународно признатим системом квалитета, који подразумева вршење 

услуга стандардизованог нивоа, 

 

- да има остварену ажурност у решавању насталих штета у претходној години већу 

од 90%, која се утврђује на основу података НБС - Сектора за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања - Одељења за актуарске послове и стаистику и који су 

јавно доступни на интернет адреси: https://www.nbs.rs/system/galleries/download/osg-izv-

y/god_T9_2015.pdf (Надзор осигурања - Пословање друштава за осигурање - годишњи 

извештаји  – Број штета по друштвима за осигурање у 2017. години. Ажурност у 

решавању штета биће одређена према следећој формули: 

% ажурност у решавању штета =
(А+Б)

(Ц+Д) 
Х100 , где је 

А = број решених штета у 2017. години, 

Б = број одбијених и сторнираних штета у 2017. години 

Ц = број пријављених штета у 2017. години, 

Д = број резервисаних штета на крају 2016. године 

 

* У случају подношења заједничке понуде, задати услов о пословном капацитету, 

чланови групе понуђача испуњавају заједно, и то тако што се износи ставки А,Б,Ц и Д 

сваког члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају. (Пример: уколико групу 

понуђача чине два члана, Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој 

формули:  

% ажурност у решавању штета =
(А1 + А2 + Б1 + Б2)

(Ц1 + Ц2 + Д1 + Д2)
Х100 

 

А1 = број решених штета у 2017. години једног члана групе,  

А2= број решених штета у 2017. години другог члана групе итд. 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати 

услов о пословном капацитету. 

 

 8. Услов из чл. 76. став 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или 

неодређено време) или Уговора о раду ван радног односа, који су 

20-1/44 
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