
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
____________________________________________________________________________________________ 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2020 -  608 

Датум: 28.04.2020. године 

            

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне бр. 1. за јавну набавку услуга у 

отвореном поступку Осигурање робе у превозу 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку Осигурање 

робе у превозу на страни 8 конкурсне документације стоји: 

 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 

финансијским капацитетом: 

 

1. Да је на дан 31.12.2019. године располагао разликом расположиве и захтеване 

маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурања од најмање 

1.000.000.000,00 динара. 

2. Да у периоду од 12 (дванаест) месеци, пре дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јевних набавки, није био неликвидан. 
 

Доказ: 

1. Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 

31.12.2019. године Образац АК-НО/РЕ . 

2. Потврда Народне банке Србије- Одељења за принудну наплату  да 

понуђач  у у периоду од 12 (дванаест) месеци  пре дана објављивања позива 

није био неликвидан. 

 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 

пословним капацитетом 

1. Да има ажурност у решавању штета (НБС) већу од 95,00 % 

 

     
                                                                        

                                                                        
         

 
            2. Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са захтевима стандарда 

ISO 9001 (Систем менаџмента квалитета) и ISO 10002 ( Менаджмент квалитетом – 

Задовољство корисника – Поступање са приговорима ). 

 

Доказ: 

1. Ажурност у решавању штета утврђује се на основу података које осигуравајућа 

друштва достављају Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељења за акуарске послове 1 статистику, и 

то: 

Извештај „број штета по друштвима за осигурање у 2019. г. Са интернет странице 

НБС 

- број решених штета у 2019. г. на дан 31.12.2019. г.____________ 

- број одбијених и сторнираних штета у 2019. г._______________ 

- број резервисаних штета у 2018. г. _________________________ 

- број пријављених штета на дан 31.12.2019.г.__________________ 

2. Фотокопија важећег сертификат ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета) и ISO 

10002 ( Менаджмент квалитетом – Задовољство корисника – Поступање са 

приговорима ). издатих од стране домаћег или иностраног акредитованог 

сертификационог тела, који гласи на понуђача. 

 

 



 

Mења се и гласи: 

2. Да је на дан 31.12.2018. године располагао разликом расположиве и захтеване 

маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурања од најмање 

4.000.000.000,00 динара. 

2. Да у периоду од 12 (дванаест) месеци, пре дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јевних набавки, није био неликвидан. 
 

Доказ: 

1. Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 

31.12.2018. године Образац АК-НО/РЕ . 

2. Потврда Народне банке Србије- Одељења за принудну наплату  да 

понуђач  у у периоду од 12 (дванаест) месеци  пре дана објављивања позива 

није био неликвидан. 

 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 

пословним капацитетом 

2. Да има ажурност у решавању штета (НБС) већу од 95,00 % 

 

     
                                                                        

                                                                        
         

 
            2. Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са захтевима стандарда 

ISO 9001 (Систем менаџмента квалитета) и ISO 10002 ( Менаџмент квалитетом – 

Задовољство корисника – Поступање са приговорима ). 

 

Доказ: 

1. Ажурност у решавању штета утврђује се на основу података које осигуравајућа 

друштва достављају Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељења за акуарске послове 1 статистику, и 

то: 

Извештај „број штета по друштвима за осигурање у 2018. г. Са интернет странице 

НБС 

- број решених штета у 2018. г. на дан 31.12.2018. г.____________ 

- број одбијених и сторнираних штета у 2018. г._______________ 

- број резервисаних штета у 2017. г. _________________________ 

- број пријављених штета на дан 31.12.2018.г.__________________ 

2. Фотокопија важећег сертификат ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета) и ISO 

10002 ( Менаджмент квалитетом – Задовољство корисника – Поступање са 

приговорима ). издатих од стране домаћег или иностраног акредитованог 

сертификационог тела, који гласи на понуђача. 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку Осигурање 

робе у превозу на страни 9 конкурсне документације стоји: 

 

IV-4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са 

чланом 81. Закона 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 

3) Закона, а доказ о испуњености услова из тачке 4) дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. Такође сваки понуђач из групе понуђача је дужан да достави 

доказ за допунски услов економског капацитета располагања апсолутном разликом 

гарантне резерве и маргине солвентности од минимум 1.000.000.000,00 РСД,  док 

остале услове испуњавају заједно. 

 

Mења се и гласи: 

IV-4 Услови које мора да испуни  понуђачи из групе понуђача у складу са чланом 81. 

Закона 



Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 

3) Закона, а доказ о испуњености услова из тачке 4) дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова,  док остале услове испуњавају заједно. 

 

Срдачан поздрав ! 

 


