
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-14/16-IX 

Дана: 26.05.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА. 

Број јавне набавке:  ЈН  404-14/16-IX.  

Предмет јавне набавке: Набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2016. годину, по 

партијама, за потребе Градске управе града Краљева. 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 25.05.2016. године. 

 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге осигурања 

запослених и имовине за 2016. годину, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, након 

уоченe техничкe грешкe у објављеној Конкурсној документацији у делу датог Прилога 4. - „Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова“, на страни 17. Конкурсне документације „Додатни услови из члана 76. Закона о јавним 

набавкама које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке“, под 

редним бројем 1) „располаже неопходним финансијским капацитетом: да понуђач има 

адекватност капитала по Carmelu C2>0,15“, дошло је до техничке грешке у куцању броја, тако 

што је стављен Carmel „већи од 0,15“ уместо „већи од 0,05“, донела је Одлуку да се ради исправке 

уочене техничке грешке у куцању броја и прецизирања Конкурсне документације у овом делу 

траженог додатног услова неопходног финансијског капацитета МЕЊА исказана тражена вредност 

адекватности капитала понуђача по Carmelu и утврђује да она мора бити већа од „0,05“ уместо 

наведених „0,15“, те се страна „17“ Конкурсне документације замењује новом страном означеном као 

„17А“, а све остало остаје исто.  

 

2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за 

подношење понуда ПРОДУЖАВА за један дан, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда 

03.06.2016. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 03.06.2016. године у 11
30 

часова. 

 

 3) Ова измена Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације јавне 

набавке број ЈН  404-14/16-IX, објављене на Порталу јавних набавки дана 25.05.2016. године. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 



 

V. Додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да 

испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

 

1) располаже неопходним финансијским капацитетом: да понуђач има „адекватност 

капитала по Carmelu“ C2  > 0,05 
  
Aдекватност капитала по Carmelu биће израчуната према следећој формули: 
            
                             АОП101- АОП115  

CARMEL C2 =   ------------------------- 

                                      АОП 37  

где је: АОП 101 - Капитал и резерве  

           АОП 115 - Губитак до висине капитала  

           АОП   37 - Укупна актива 
 

Доказ за финансијски капацитет: Биланс стања на дан 31.12.2014. године са извештајем 

овлашћеног ревизора. 
 

 

2) располаже неопходним пословним капацитетом: да понуђач има “Aжурност у 

решавању штета у 2014. години” већу од 93%.  
 

         Ажурност у решавању штета биће израчуната према следећој формули:  
 

         Број решених штета у 2014.год. +  Број одбијених и сторнираних штета у 2014.год. 

%ажурности=-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

х 100 

         Број резервисаних штета на крају 2013.год. + Број пријављених штета у 2014.год 
 

Доказ за пословни капацитет: Понуђач доставља податке за израчунавање ажурности 

решавања штета под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у Изјави на свом 

меморандуму (број решених штета у 2014. години, број одбијених и сторнираних штета у 

2014. години, број резервисаних штета на крају 2013. године и број пријављених штета у 

2014. години).  

Наручилац задржава право да провери истинитост података из Изјаве понуђача везано за 

ажурност у решавању штета кроз Извештај – „Број штета по друштвима за осигурање у 

2014. години“ са веб сајта Народне банке Србије (www.nbs.rs) – Надзор осигурања - 

Пословање друштава за осигурање - годишњи извештаји. 

 

 

3) располаже неопходним техничким капацитетом: да понуђач поседује сертификат 
пословања усаглашен са захтевом ИСО 9001:2008  

 
Доказ за технички капацитет: фотокопија сертификата ИСО 9001:2008. 
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