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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 

ЗА ЈНМВ 87/18 

           

                                  Услуга регистрације друмских возила, по партијама            

 

1. У конкурсној документацији стоји: 
 

Обавеза понуђача је да у понуди достави следеће: 

 

1/а Да понуђач има ажурност у решавању штета за осигурање од одговорности 

моторних возила у 2016. години већу од 86%; 

 

 

2/б- Да је понуђач на дан 31.12.2016. године располагао разликом расположиве и 

захтеване маргине солвентности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од 

300.000.000,00 динара 

 

Доказ: Адекватност капитала за неживотно осигурање/реосигурање, стања на дан 31.12.2016. 

године Образац АК-НО/РЕ. 

 

Неопходан пословни капацитет: 

 

1/а Да понуђач има ажурност у решавању штета за осигурање од одговорности 

моторних возила у 2016. години већу од 86%; 

 

 

2/а -Да понуђач није био у блокади у последњих 12  месеци пре објављивања јавног 

позива: 

 

- Доказ: потврда Народне банке Србије да понуђач у предходних 12 месеци од дана 

објављивања позива није имао евидентирану блокаду. 

 

2/б- Да је понуђач на дан 31.12.2016. године располагао разликом расположиве и 

захтеване маргине солвентности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од 

300.000.000,00 динара 
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Доказ: Адекватност капитала за неживотно осигурање/реосигурање, стања на дан 31.12.2016. 

године Образац АК-НО/РЕ. 
 
 
 

МЕЊА СЕ У: 
 
 

Обавеза понуђача је да у понуди достави следеће: 

 

1/а Да понуђач има ажурност у решавању штета за осигурање од одговорности 

моторних возила у 2017. години већу од 86%; 

 

 

Доказ- „Преглед осигурања и штета у обавезном осигурању власника моторних возила од 

одговорности за штете причињене трећим лицима - Извештај за 31.12.2017“ који 

осигуравајућа друштва достављају Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељења за актуарске послове и статистику. 

 

(Наручилац ће извршити проверу на основу увида у податке садржане у годишњим 

извештајима за 2017. годину, који су јавно објављени на порталу Народне банке Србије) 

 

 

2/б- Да је понуђач на дан 31.12.2017. године располагао разликом расположиве и 

захтеване маргине солвентности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од 

300.000.000,00 динара 

 

Доказ: Адекватност капитала за неживотно осигурање/реосигурање, стања на дан 31.12.2017. 

године Образац АК-НО/РЕ. 

 

 

Неопходан пословни капацитет: 

 

1/а Да понуђач има ажурност у решавању штета за осигурање од одговорности 

моторних возила у 2017. години већу од 86%; 

 

 

Доказ- „Преглед осигурања и штета у обавезном осигурању власника моторних возила од 

одговорности за штете причињене трећим лицима - Извештај за 31.12.2017“ који 

осигуравајућа друштва достављају Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељења за актуарске послове и статистику. 

 

(Наручилац ће извршити проверу на основу увида у податке садржане у годишњим 

извештајима за 2017. годину, који су јавно објављени на порталу Народне банке Србије) 

 

 

2/б- Да је понуђач на дан 31.12.2017. године располагао разликом расположиве и 

захтеване маргине солвентности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од 

300.000.000,00 динара 

 

Доказ: Адекватност капитала за неживотно осигурање/реосигурање, стања на дан 31.12.2017. 

године Образац АК-НО/РЕ. 
 

 


