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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

  Конкурсна документација за 

јавну набавку у отвореном поступку  
 
 

Предмет: 
 

Набавка услуга осигурања 
Партија 1 осигурање имовине Универзитетa 

Партија 2 осигурање запослених на Универзитету 
Партија 3  аутоkаско  осигурање  

 
Број јавне набавке: 1.2.1/16 

Због техничке грешке и ради појашњења конкурсне документације 
мења се део који се односи додатне услове па сада гласи: 

 

 

 

   V-2 НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ОДРЕДИО ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ 

           У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА ЗА ПАРТИЈУ 1 и ЗА ПАРТИЈУ 2. 

 

 

 

Партија 1 
Додатни услов за учешће у поступку 

јавне набавке по члану 76.  став 2. 

ЗЈН  

Доказ о испуњености додатног услова у 

складу са чланом 77. ЗЈН 

1. Неопходан пословни капацитет: 
Наручилац захтева од понуђача да има 
успостављен ISO 9001 систем 
менаџмента и управљања квалитетом. 
Захтевани стандард мора бити уведен 
код понуђача пре рока за достављања 
понуда. 

ISO 9001 је међународни стандард који 

садржи захтеве за систем 

управљања у пословној организацији 

Доказ 1. 
Фотокопија важећег сертификата ISO 9001. 
У случају да је сертификат на страном 
језику понуђач обавезно доставља његов 
оверен превод на српски језик.  

 

 



које организација мора испунити да би 
ускладила своје пословање са 
међународно признатим нормама. 

SO 9001 је систем квалитета, односно 
управљачки систем којим организација 
која га применјује гарантује да испуњава 
постављене циљеве у погледу 
квалитета пословања и пружања услуга. 
Применом система управљања 
организација гарантује да све пословне 
процесе спроводи на истоветан начин у 
складу са прописаним процедурама и да 
у свом систему пословања примењује 
све елементе који утичу на задовољење 
потреба корисиника што укључује 
квалитетно извршење услуге и 
решавање жалби корисника. 
  

 

2.Неопходан финансијски капацитет: 
Доказ да понуђач има искуства у 
осигурањупримерено предмету јавне 
набавке који обухватају 

  референце у осигурању од опасности 
пожара и неких других опасности и 
осигурању машина од лома и неких 
других опасности. 

 Референце морају обухватати 

Захтев Наручиоца односи се на најмање 

10 полиса осигурања од пожара и неких 

других опасности са збирном сумом 

осигурања   за грађевинске објекте и/или 

опрему и/или залихе изнад 

10.000.000.000,00 динара по једној 

полиси као и најмање 5 полиса  

осигурања машина од лома и неких 

других опасности са сумом осигурања 

изнад 5.000.000.000,00 динара по једној 

полиси. Полисе које се прилажу као 

доказ морају бити закључене у претходне 

три године (2013,2014,2015 године) и са 

трајањем минимум од једне 

године.Укупан број приложених полиса 

посматраће се за све три године заједно. 

Да је понуђач на дан 31.12.2014. 
године имао апсолутну разлику 
између гарантованих резерви и 
маргине солвентности у висини 
500.000.000,00 динара.  
 Потврда  да понуђач у 

последњих  6 месеци- није био у 

блокади.  
 

Доказ 1 
Фотокопије полиса осигурања: 

 (најмање 10 полиса без обзира на 

износ ) закључених у  2013 и 2014,2015. 

години на период од годину дана, са 

осигураном сумом грађевинских 

објеката и/или опреме и/или залиха 

изнад 10.000.000.000,00 динара збирно, 

у осигурању опасности пожара и неких 

других опасноости и  

  (најмање 5 полиса без обзира на 

износ) закључених у  2013 и 2014 и 

.2015. години на период од годину 

дана, са осигураном сумом опреме 

изнад 5.000.000.000,00 динара збирно,  

у осигурању машина од лома и неких 

других опасноости  

 

 Као доказ приложити – 
Мишљење овлашћеног актуара 
за 2014. годину у ком су 

садржани предметни подаци. 
 Потврда издата од НБС (покрива 

датум објављивања позива) 

 

 

3. Неопходан кадровски капацитет: 
Понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом  
Пре достављања понуде има 

 Образац  изјаве о  кадровском 

капацитету (образац бр. 4.)  

 Фотокопијe Обрасца М (М-3А, М-А) за 

запослене раднике  



ангажованих запослених или 
ангажованих по другом основу 
најмање:1 дипломирана грађевинска 
инжењера, 1 дипломираних инжењера 
електротехнике и 1 дипломираних 
инжењера машинства. 

 Фотокопије Уговора о раду или уговора 

о делу или уговора о привременим и 

повременим пословима за запослена 

или  

 ангажована лица. 

 

Партија 2 

      Р.Б. 
 

Предмет осигурања 
Осигуравајуће 

покриће 
Сума осигурања 

1. 

Колективно осигурање запослених од последица 
несрећног случаја, по службеној евиденцији наручиоца 
24 часа дневно 365 дана, у свако време и на сваком 
месту 
Број запослених: 8000. 

а) Смрт услед 
несрећног случаја 
б) Инвалидитет 
в)Трошкови лечења 
г) Дневна накнада 

Искључити 

одредбу о 

каренци. 

500.000,00 

 

1.000.000,00 

80.000,00 

400,00 
 

 
 

Додатни услов за учешће у поступку 

јавне набавке по члану 76.  став 2. ЗЈН  
Доказ о испуњености додатног услова 

у складу са чланом 77. ЗЈН 
1. Неопходан пословни капацитет: 
Наручилац захтева од понуђача да има 
успостављен ISO 9001 систем 
менаџмента и управљања квалитетом. 
Захтевани стандард мора бити уведен 
код понуђача пре рока за достављања 
понуда. 

ISO 9001 је међународни стандард који 

садржи захтеве за систем управљања у 
пословној организацији које организација 
мора испунити да би ускладила своје 
пословање са међународно признатим 
нормама. 

  

SO 9001 је систем квалитета, односно 
управљачки систем којим организација 
која га применјује гарантује да испуњава 
постављене циљеве у погледу квалитета 
пословања и пружања услуга. Применом 
система управљања организација 
гарантује да све пословне процесе 
спроводи на истоветан начин у складу са 
прописаним процедурама и да у свом 
систему пословања примењује све 
елементе који утичу на задовољење 
потреба корисиника што укључује 
квалитетно извршење услуге и решавање 
жалби корисника. 
  

Доказ 1. 
Фотокопија важећег сертификата ISO 
9001. 
У случају да је сертификат на страном 
језику понуђач обавезно доставља његов 
оверен превод на српски језик.  

 

2. Неопходан финансијски капацитет: 
Доказ да понуђач има искуства у 
осигурању примерено предмету јавне 

набавке који обухватају  референце у 

осигурању ЗАПОСЛЕНИХ од  незгода,и 
других опасности. Референце морају 
обухватати: 

Доказ 1 
Фотокопије полиса осигурања: 

 (најмање  8 полиса без обзира на 

износ ) закључених у  2013 и 

2014,2015. години на период од годину 

дана, са сумом осигурања 

ЗАПОСЛЕНИХ од  незгода.  



Захтев Наручиоца се односи на минимум 

осам полиса са осигураном сумом 

запослених од несрећног случаја,незгода 

изнад 1.000.000,00 динара по једној 

полиси..Полисе које се прилажу као доказ 

морају бити закључене у претходне три 

године (2013,2014,2015 године) и са 

трајањем од минимум једне године. 

Да је понуђач на дан 31.12.2014. 
године имао апсолутну разлику 
између гарантованих резерви и 
маргине солвентности у висини 
500.000.000,00 динара.  

 Потврда да понуђач у последњих  6 

месеци- није био у блокади.  
 

      
 

Полисе за горе наведена осигурања 
укупно у збиру треба да буду преко 
траженог износа. Износи  по полиси нису 
дефинисани већ у збиру / укупно треба да 
буду преко тражене суме. 

 Образац потврде- референтна листа 

(образац бр. 5 )-  

  рекапитулација достављених  

полиса(образац бр. 6 ) 

 Као доказ приложити – 
Мишљење овлашћеног актуара 
за 2014. годину у ком су 

садржани предметни подаци. 
 Потврда издата од НБС (покрива 

датум објављивања позива) 

 

3. Неопходан кадровски капацитет: 
Понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом  
Пре достављања понуде има 
ангажованих запослених или 
ангажованих по другом основу најмање:1 
дипломираног правника, 1 
диполомираног економисту и једног 
лекара специјалисту. 

 Образац  изјаве о  кадровском 

капацитету (образац бр. 4.)  

 Фотокопијe Обрасца М (М-3А, М-А) за 

запослене раднике  

 Фотокопије Уговора о раду или уговора 

о делу или уговора о привременим и 

повременим пословима за запослена 

или  

 ангажована лица. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


