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На основу  члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012 

од 29.12.2012.) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку  премије 

осигурања робе у превозу, у отвореном поступку, набавка бр. 36/2015,  издају  се 

 

 

Измене и допуне бр. 1  

 

У конкурсној документацији уносе се следеће измене: 

 

I - У  поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова ; одељак 1 - Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона; тачка 1.2 (додатни услови), став 2)  да 

понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетима 

и стандардом квалитета обављања услуга (на стр.8), ниже наведени текст:  

 А) Да је у претходне три године од дана објављивања позива за подношење 

понуда извршио/закључио услуге осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем саобраћају, код најмање 3(три) осигураника (наручилаца/купаца) 

чија сума осигурања по осигуранику износи најмање 1.000.000.000,00 РСД за сваку 

годину у предходне три године(2012,2013 и 2014.г). 

 

Мења се и  гласи:  
 

А) Да је у претходне три године од дана објављивања позива за подношење 

понуда закључио  у збирном износу  минимум 150 (стопедесет) уговора, тј. 

полиса осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем 

саобраћају. 

 

 

II У  поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова одељак 2. Упутство како се 

доказује испуњеност услова – испуњеност додатних услова (стр.11) , под тачком 2) 

да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 

капацитетима и стандардом квалитета обављања услуга, ниже наведени текст:  

 А) Да је у претходне три године од дана објављивања позива за подношење 

понуда извршио/закључио услуге осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем саобраћају, код најмање 3(три) осигураника (наручилаца/купаца) 

чија сума осигурања по осигуранику износи најмање 1.000.000.000,00 РСД за сваку 

годину у предходне три године(2012,2013 и 2014.г). 

 

 

 



- доказ : 

2) Копија уговора са евентуалним пратећим анексом или другим 

спецификацијама које потврђују испуњеност овог услова. Оверена 

фотокопија полисе осгиурања. 

 Уколико обим услуга није на траженом нивоу, понуда се одбија као 
неприхватљива.   

 

Мења се и  гласи:  
 

А) Да је у претходне три године од дана објављивања позива за подношење 

понуда закључио  у збирном износу минимум 150 (стопедесет) уговора, тј. 

полиса осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашњем 

саобраћају 
 

-доказ : 

 2) Копије уговора са евентуалним пратећим анексом или другим 

спецификацијама које потврђују испуњеност овог услова или фотокопија 

полисе осигурања оверене од стране издаваоца полисе, са потписаним и 

овереним списком тих полиса, тј. закључених уговора 

 

 

III У делу VI Обрасци – Мењају се : 

 

1) Образац бр. 1 – за оцену испуњености обавезних и додатних услова за 

учешће у поступку јавне набавке  - у прилогу 

 

2) Образац бр. 11 –Изјава о неопходном пословном капацитету- у прилогу 

 

 

Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен. 

             

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образац бр. 1 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦEНУ ИСПУЊEНОСТИ ОБАВEЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧEШЋE У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE   

Услуге осигурања од одговорности за штету на роби у унутрашнјем железничком 

саобраћају, у отвореном поступку, набавка бр. 36/2015 

 

Назив документа Приложено 

Обавезни услови  

1. Извод о регистрацији из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против привреде, 

кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре 

Да Не 

3. Потврда Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против привреде, 

кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре 

   Да   Не 

4.  Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  објављивања 

позива за подношење понуда.  

Потврда привредног и прекршајног суда  да није изречена мера забране 

 обављања делатности, или 
Да Не 

Или потврда Агенције за привредне регистре Да Не 

5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на њеној 

територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације Да Не 

или Извод из Регистра и Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет 

страницом 
 Да            Не 

6. Дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања који су предмет 

јавне набавке (понуђач чије седиште није на територији Републике Србије дужан је да 

достави доказ издат од стране надлежног органа државе у којој има седиште, доказ 

оверава и понуђач својим печатом). 

Да Не 

Додатни услови 

7. Образац понуде  

Образац понуде Образац бр. 2 Да Не 

8. Образац сруктуре цене  

Образац структуре цене – Образац бр. 3 Да Не 

9. Банкарска гаранција за озбиљност понуде   

Гаранција за озбиљност понуде– Модел банкарске гаранције дат у Обрасцу бр. 4  Да Не 

10. Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције у моменту закључења уговора       (за добро 

извршење посла и за додатно испуњење уговорних обавеза) 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла–Модел 

писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6   
Да Не 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за додатно испуњење уговорних 

обавеза–Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6-1  
Да Не 

11. Образац трошкова припреме понуде  

Образац трошкова припреме понуде– Образац бр.7 Да Не 

12. Изјава о независној понуди  

Изјава о независној понуди– Образац бр. 8 Да Не 



Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди. 
 
 

Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације приложене у 

понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити од 

стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

 

*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче,  док у заједничкој 

понуди сви морају да испуне обавезне услове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Изјава о поштовању обавеза из  важећих прописа  

Изјава о поштовању обавеза–  Образац бр. 9 Да Не 

14. Неопходан финансијски капацитет  

Изјава о неопходном финансијском капацитету – Образац бр. 10 Да Не 

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре, 

који није старији од дана објављивања позива за подношење понуда  или  
Да Не 

Потврда о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања позива 

за подношење понуда коју издаје НБС  
Да Не 

Биланс стања и успеха са ревизорским извештајем за последње 3 године (2012, 2013. и 

2014), што подразумева да понуђач поседује укупан капитал у износу од 500.000.000,00 

динара на дан 31.12.2014. 

Да Не 

15. Неопходан пословни капацитет 

Изјава о неопходном пословном капацитету– Образац бр.11 Да Не 

Копије Уговора са евентуално пратећим Анексом или другим спецификацијама, које 

потврђује испуњеност овог услова, или фотокопије полиса осигурања, оверених од 

стране издаваоца полиса 

Да Не 

Потписан и оверен списак полиса, тј закључених уговора о осигурању 

 
Да Не 

Фотокопија важећег сертификата "ISO 9001"  Да Не 

16. Неопходан кадровски капацитет  

Изјава о неопходном кадровском капацитету– Образац бр.12 Да Не 

Фотокопија М-3 обрасца, ППОД образац за претходни месец за запослене у сталном 

радном односу;  Фотокопија Уговора о делу за ангажована лица 
Да Не 

 

17. Модел Уговора    

Модел Уговора– Образац бр.13  Да Не 

18. Општи услови осигурања у железничком саобраћају 

Понуђачи треба да доставе опште услове осигурања у железничком саобраћају који ће 

бити саставни део Уговора о осигурању. 
Да Не 

   

У   

 

 

 
М. П. 

 

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ  

ЛИЦА 
 
дана 

 

  



Образац бр. 11 

 

 

ИЗЈАВА О НEОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТEТУ  

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

НА РОБИ У УНУТРАШЊЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ,  

У ОТВОРEНОМ ПОСТУПКУ,  ЈН бр. 36/2015  

 
  
 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом:  

 

А)  Да смо у претходне три године од дана објављивања позива за подношење  

понуда закључили,  у збирном износу за све три године , минимум 150 

(стопедесет) уговора, тј. полиса осигурања од одговорности за штету на роби у 

унутрашњем саобраћају 

 

  

Б)    Поседујемо важећи СЕРТИФИКАТ "ISO 9001" стандарда  

           (општи стандард управљања квалитетом); 

 

 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, услуге осигурања од 

одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају, ЈН број 

36/2015, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 

124/12).   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Доказ у прилогу. 

 
 

 

У   

 

 

 

М. П. 

За понуђача: 

  

дана 

 

 

  


