
 
 
 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
Београд  01.04.2019 год. 
 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем 
тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 

објављује 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Предмет јавне набавке услуга: „Осигурање запослених“ ЈН 9/2019. 

 
У конкурсној документацији за јавну набавку услуга: „Осигурање запослених“ ЈН 9/2019 у Обрасцу 

бр. III-1 Додатни услови за учешће у поступку ЈН из члана 76 Закона, мења се део који се односи на тачку 6. б), 

тако да сада гласи: 

да има ажурност у решавању штета преко 90% у 2017. години. Ажурност у решавању штета се утврђује на бази 

података са сајта НБС, према следећој формули: % ажурности = (А+Б)/(Ц+Д)x100 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)x100. 

 

Доказ: 
  

Извод са сајта НБС.  

 

 

Измењен образац бр. III-1 Додатни услови за учешће у поступку ЈН из члана 76 Закона дат је у прилогу 

ове измене конкурсне документације. Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењен наведени образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга „Осигурање запослених“ ЈН 9/2019, која је 

објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 26.03.2019. године, на Порталу службених 

гласила Републике Србије и базе прописа дана 27.03.2019. године.  
Наиме, сходно томе да још увек нису јавно објављени подаци од стране НБС о пословању осигуравајућих 

компанија за 2018. годину, као и да на сајту НБС није објављен образац „Број штета по друштвима за 
осигурање“ за 2018. годину, извршена је измена као у диспозитиву. 

Сагласно одредби члана 63 став 1 Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 
Наручилац је, извршио  измену наведене Конкурсне документације. 

Наведена измена Конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца www.pio.rs, и на Порталу службених гласила Републике 
Србије и базе прописа. 

 
 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

http://www.pio.rs/


 
 

 
 

 

III-1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА 
 

 

 
 

6. Да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

а) да је закључио најмање три полисе за минимално 500 лица по једној полиси/уговору за колективно осигурање 
запослених у периоду од претходне три календарске године (2016, 2017 и 2018). 

 
 

Доказ: 

  

Референтна листа (Поглавље X) и потврда клијената (референтних Наручилаца). 
(Поглавље X-1).  

Уместо референтних потврда, Понуђач као доказ може доставити и фотокопију 

Уговора са клијентом (референтним наручиоцем) или фотокопију полисе осигурања, 
из којих се могу видети референтни подаци.  

 

     

б) да има ажурност у решавању штета преко 90% у 2017. години. Ажурност у решавању штета се утврђује на бази 

података са сајта НБС, према следећој формули: % ажурности = (А+Б)/(Ц+Д)x100 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)x100. 

 
 

Доказ: 
  

Извод са сајта НБС.  

 

 
 

 

 
 


