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 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12) 

 Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе број 404-

222/2014 од 13.11.2014.године 

припремила је 

 

 
ИЗМЕНЕ   

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ И 

ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА  

ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 31.12.2015.ГОДИНЕ  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈН ОП 32/2014 

 

 
 У делу 5) - 5.1. , 5.2.  и  5.3. Конкурсне документације тачке 5)1)2) – на страни 

31/88, 5)2)2) – на страни 32/88 и 5)3)2) – на страни 34/88 - Додатни услови за учешће 

у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН, мењају се и гласе: 

 

 

Ред. 

број  

5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет -да је понуђач пословао без губитка, односно да у 

2013.години није исказао губитак 

2 пословни капацитет - да капитал понуђача износи минимум 

2.500.000.000,00 динара на дан 31.12.2013. 

- да понуђач има обим извршених услуга у грани 

ЦИВИЛ (не индустријски објекти) од опасности од 

пожара и других опасности, у периоду од 5 година 

(од 2009-2013.год.), чија сума осигурање 

грађевинских објеката и/или опреме и/или залиха 

по полиси износи минимум 2.000.000.000,00 

динара и трајање полисе је годину дана 

- да је понуђач систем пословање усагласио са 

захтевима стандарда ИСО 9001 или 

«одговарајуће» 

3 технички капацитет  / 

4 кадровски капацитет да понуђач има запослена односно радна 

ангажована: 

- минимум 3 грађевинска инжињера 

- минимум 3 машинста инжињера 

- минимум 3 електро инжињера 
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Ред. 

број 

  

5.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет -да је понуђач пословао без губитка, односно да у 

2013.години није исказао губитак 

2 пословни капацитет - да капитал понуђача износи минимум 

2.500.000.000,00 динара на дан 31.12.2013. 

- да понуђач има обим извршених услуга у грани 

ЦИВИЛ (не индустријски објекти) од опасности од 

пожара и других опасности, у периоду од 5 година 

(од 2009-2013.год.), чија сума осигурање 

грађевинских објеката и/или опреме и/или залиха 

по полиси износи минимум 2.000.000.000,00 

динара и трајање полисе је годину дана 

- да је понуђач систем пословање усагласио са 

захтевима стандарда ИСО 9001 или «одговарајуће» 

3 технички капацитет  / 

4 кадровски капацитет да понуђач има запослена односно радна 

ангажована: 

- минимум 3 грађевинска инжињера 

- минимум 3 машинста инжињера 

- минимум 3 електро инжињера 

 

 

Ред. 

број 

  

5.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет -да је понуђач пословао без губитка, односно да у 

2013.години није исказао губитак 

2 пословни капацитет - да капитал понуђача износи минимум 

2.500.000.000,00 динара на дан 31.12.2013. 

- да понуђач има обим извршених услуга у грани 

ЦИВИЛ (не индустријски објекти) од опасности од 

пожара и других опасности, у периоду од 5 година 

(од 2009-2013.год.), чија сума осигурање 

грађевинских објеката и/или опреме и/или залиха 

по полиси износи минимум 2.000.000.000,00 

динара и трајање полисе је годину дана 

- да је понуђач систем пословање усагласио са 

захтевима стандарда ИСО 9001 или «одговарајуће» 

3 технички капацитет  / 

4 кадровски капацитет да понуђач има запослена односно радна 

ангажована: 

- минимум 3 грађевинска инжињера 

- минимум 3 машинста инжињера 

- минимум 3 електро инжињера 
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 У делу 5) – 5.4. Конкурсне документације тачка 5.4.2. – на страни 39/88, мења се 

и гласи: 

 

 

Ред. 

број 

 

5.4.2.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

1 финансијски капацитет 

- биланс успеха за 2013 годину 

орган надлежан за издавање: 

-понуђач 

2 пословни капацитет 

-биланс стања за 2013.годину 

-Списак најважнијих пружених услуга за период од 5 година (2009 – 2013) са 

износима, датумима и листама купаца односно наручилаца   

-фотокопије закључених полиса осигурања 

-важећи сертификат о усаглашености система квалитета са захтевима ИСО 

9001 или „одговарајући“ 

орган надлежан за издавање: 

-понуђач 

-сачињава понуђач на ОБРАСЦУ – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 

који је саставни део Конкурсне документације 

-понуђач 

-надлежно сертификационо тело које је издало сертификат 

3 технички капацитет 

 / 

4 кадровски капацитет 

- уговор о раду или уговор о радном ангажовању, фотокопија радне 

књижице, копија пријава осигурања 

орган надлежан за издавање: 

-понуђач 

 

 У делу 6) Конкурсне документације у тачки 2) подтачка 2а) мења се и гласи: 

 

«2а)посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или 

путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, 

читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).   

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

   Понуду доставити на адресу Наручиоца: Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са обавезном назнаком 

на лицу коверте или кутије: "Не отварати - понуда за ЈН ОП 32/2014". Благовременом 

ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу 

Наручиоца – радно време писарнице је сваког радног дана – понедељак – петак од 8:00 до 

16:00 часова) до 15.12.2014. године  до 11,00 часова. 
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу  

предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде Наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Обавезна садржина понуде је: 

1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА: 

 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације 

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац структуре понуђене цене 

4 Образац трошкова припреме понуда 

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

8 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 

соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева 

за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

9  Модел уговора 

10 Општи и посебни услови осигурања 

2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ДОСТАВЉА: 

 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације 

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац општи подаци о подизвођачима 

4 Образац структуре  понуђене цене 

5 Образац трошкова припреме понуде 

*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

6 Образац изјаве о независној понуди 

7 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

8 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

9 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 

соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

10  Модел уговора 

11 Општи и посебни услови осигурања 
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3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ,ДОСТАВЉА: 

 

1 Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и 76.  ЗЈН наведене у делу 

5.4.1. Конкурсне документације 

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача   

4 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5 Образац структуре  понуђене цене  

6 Образац трошкова припреме понуде  

*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

7 Ијава о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

9 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

10 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 

соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

11 Модел уговора 

12 Општи и посебни услови осигурања 

 

  Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

Комисија: 

1. Лила Габрић, члан 

2. Анела Амиџић, члан 

3. Маријана Манојловић, члан 

 


