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ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  бр.1 

 

У поступку јавне набавке мале вредности -  . услуге осигурања по партијама ЈН 1.2.8/2019 

Партија 3-каско осигурање , у конкурсној документацији:  
 

― страна 6 / 27  се мења, са новом  страном 6а /27. 
 

― страна 7 / 27  се мења, са новом  страном 7а /27. 
 

― страна 8 / 27  се мења, са новом  страном  8а / 27. 

― страна 9 / 27  се мења, са новом  страном  9а / 27. 
 
 
  У прилогу је  измењена, нова страна конкурсне документације страна 6а/27, 7а/27, 8а/27 и , 
9а/27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV  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. ЗАКОНА 

  
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 
 
- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. 

Тач. 1) Закона); 

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. 
Тач. 2) Закона); 

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона); 

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
(чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона) 

 
            Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. Ст. 2. Закона). 
 
 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане члана 76. Закона,  и 
то: 

Услов да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, што подразумева: 

-  да понуђач има ажурност у решавању штета у 2017. години већу од 85%, 
  
1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова,  а додатне услове   
испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
понуђач може доказати достављањем следећих доказа:  

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): Предузетници 
:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела 
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 
од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод 
из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона понуђач доказује  достављањем уз понуду следећег  доказа - 
Доказ: Копија важеће дозволе Народне банке Србије за обављање послова осигурања који су предмет 
ове јавне набавке (члан 20. Закона о осигурању "Сл. гласник РС", бр. 139/14); 
 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови 
групе понуђача. 
  

 

Испуњеност додатног услова у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом понуђач може   доказати  достављањем следећих  доказа::  

 
Извештај понуђача потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, да понуђач има 
ажурност у решавању штета у 2017. години већу од 85 %, на основу података која 
осигуравајућа друштва достављају Народној Банци Србије, Сектору за послове надзора над 
обављањем делатности осигурања, Одељења за актуарске послове и статистику-Извештај 
„Број штета по друштвима за осигурање у 2017“. 
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Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој формули: 

% ажурности у решавању штета = 100*
)(

)(













ДЦ

БА
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; 
 
Достављени докази  морају  бити важећи у моменту отварања  понуда . 
Уколико су  сви напред наведени докази на страном језику, понуђач је обавезан да достави 
преведен документ на српски језик, оверен од стране судског тумача. 
 Докази могу бити достављени у неовереним копијама 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача IV, 3.), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим 
услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона који доказује достављањем уз понуду важеће дозволе 
Народне банке Србије за обављање делатности предметног осигурања. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. тач 1) до 4) и 76.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке ЈН бр.1.2.8/2019 је набавка услуга–услуге осигурања – набавка по партијама за Партију 
3 каско осигурање возила , испуњава све услове из чл. 75. тач 1) до  4)  и члана 76. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
Обавезни услови: 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. 

Тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. 
Тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона); 

 
            Понуђач овим под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 
75. Ст. 2. Закона). 

 
Додатни услови : 
 
Да понуђач има ажурност у решавању штета у 2017. години већу од 85%. 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
Напомена:  
**Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом..  
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са  овим измењеним  странама, датим у прилогу, која 
чине саставни део конкурсне документације.     
 
 
. 
. 
 

  
Комисија за јавне набавке  

 
 
 

 
 

 


