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ПРЕДМЕТ : Измене и допуне бр. 1  конкурсне документације за јавну набавку број 

10/2018 – Oсигурања некретнина, постројења и опреме 

 
1. На страни 16/58 конкурсне документације за јавну набавку број 10/2018 у делу који се 

односи на пословни капацитет, стоји: 

 

Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са захтевима стандарда ISO 9001 (Систем 

менаџмента квалитета) и ISO 27001 (Систем безбедности информација). 

Доказ 

Фотокопија важећег сертификат ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета) и ISO 27001 (Систем 

безбедности информација), издатих од стране домаћег или иностраног акредитованог 

сертификационог тела, који гласи на понуђача. 

Мења се и гласи: 

Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са захтевима стандарда ISO 9001 

(Систем менаџмента квалитета). (брише се 27001) 
Доказ 

Фотокопија важећег сертификата  ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета) издатог од стране 

домаћег или иностраног акредитованог сертификационог тела, који гласи на понуђача. 
 

2. На страни 44/58 конкурсне документације за јавну набавку број 10/2018 у Обрасцу бр.8 - 

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ , стоји: 

 

Да имамо усаглашен систем пословања захтевима стандарда ISO 9001 (Систем менаџмента 

квалитета) и ISO 27001 (Систем безбедности информација).  

( у прилогу доказ: Фотокопија важећег сертификат ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета) и 

ISO 27001 (Систем безбедности информација), издатих од стране домаћег или иностраног 

акредитованог сертификационог тела, који гласи на понуђача.) 

 

Мења се и гласи: 

Да имамо усаглашен систем пословања захтевима стандарда ISO 9001 (Систем 

менаџмента квалитета) (брише се 27001).  

( у прилогу доказ: Фотокопија важећег сертификат ISO 9001 (Систем менаџмент 

квалитета) издатог од стране домаћег или иностраног акредитованог сертификационог 

тела, који гласи на понуђача )  
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 
 

 

 

 

 

 

 

/ на следећој страни се налази измењен образац ИЗЈАВЕ О НЕОПХОДНОМ 

ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ / 

 
 

 

 



 

 

(Образац  8) 

 
.  

 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

за јавну набавку осигурање некретнина, постројења и опреме,у отвореном поступку,  

јавна набавка број 10/2018 
 

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________ 

  

 Брoj понуде: ___________ 

 

Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, 

што подразумева да испуњавамо услов и то : 

 

1. Да имамо ажурност у решавању штета (НБС) ____________ ( већу од 92,00 % ) 

  

( у прилогу доказ: 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 2016. г. Са интернет странице НБС 

- број решених штета у 2016. г. на дан 31.12.2016. г.____________ 

- број одбијених и сторнираних штета у 2016. г._______________ 

- број резервисаних штета у 2015. г. _________________________ 

- број пријављених штета на дан 31.12.2016.г.__________________ 

 

      2. Да имамо усаглашен систем пословања захтевима стандарда ISO 9001 (Систем менаџмента 

квалитета)  

( у прилогу доказ: Фотокопија важећег сертификат ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета) 

издатог од стране домаћег или иностраног акредитованог сертификационог тела, који гласи на 

понуђача.) 
Изјава се односи на поступак јавне набавке осигурање некретнина, постројења и опреме, у отвореном поступку, 

јавна набавка број 10/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15). 

Датум:_______________ 
                 Потпис овлашћеног лица: 

                ______________________ 

м.п. 

* У случају подношења заједничке понуде, попуњен образац потписују и оверавају сви чланови  

групе 

* Уз образац се достављају тражени докази    
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