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Измена конкурсне документације 
за  поступак јавне набавке мале вредности  –

Набавка услуге осигурања опреме, Бр. XI-13-404-279/2017

Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документацијe у поглављу III Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл.75. И 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, као и у Обрасцу 
5. 

Измењене стране конкурсне документације и  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева.

Понуђачи су дужни да понуде поднесу у складу са Изменом конкурсне документације. 

Нови рок за подношење понуда   је 25.01.2018.   године до 1  2  :00 часова.  

Комисија по Решењу број: XI-13-404-279/2017

Љиљана Стојсављевић

Бојан Петров 

Марија Крстић 
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III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1.
тачка 1)  Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1.  тачка 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
4)  Да има важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(члан 75. став 1. тачка 5) Закона); Доказ: Важећа дозвола за рад издата од стране Народне банке Србије
за обављање послова осигурања који су предмет набавке и потврда да дозвола није престала да важи;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (члан 75. став 2.
Закона).

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да  испуњава  обавезне  услове  из  члана  75.  став  1,  односно  наведене  у  овом  поглављу  конкурсне
документације у тачки 1.1. и то од 1)  до 3), а услов из подтачке 4) који се односи на поседовање важеће
дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача. 

1.3.  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  сваки  понуђач  из  групе  понуђача  мора  да  испуњава
обавезне услове наведене у члану 75. став 1. и 2. Закона, односно услове наведене у тачки 1.1. овог
поглавља и то подтачке 1) 2) 3) и 5), а услов из подтачке 4), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

1.4.  Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора  испунити  додатне  услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Да располаже кадровским капацитетом, односно да има најмање 10 запослених радника по основу 
Уговора о раду, уговора о делу или уговора по другом правном основу; 

2) Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да има право својине, закупа или друго 
право коришћења пословног простора који се користи за обављање делатности;

3) Да располаже финансијским капацитетом, односно да није имао губитке у претходне две године 
(2015 и 2016);

4) Да располаже пословним капацитетом, односно да 
- има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015, 
- примењује интегрисани систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 
10002:2016,
- као и да има ажурност у решавању штета у 2016. години, минимално 94%. Ажурност у решавању штета 
биће израчуната по следећој формули:

     Бр. решених штета у 2016. + Бр. одбијених и сторнираних штета у 2016.                                 

 % ажурност  = ________________________________________________________________  х 100

                   Бр.резервисаних штета на крају 2015. + Бр. пријављених штета  у 2016.
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2)  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова наведених у овом поглављу, и то из тачке 1.1.  подтачке 1), 2) 3) и 5)
и додатних услова из тачке 1.4. алинеје 1. и 2, за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 5. конкурсне документације),
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку  јавне  набавке  из  чл.  75.  став  1.  и  2.  и  76.  Закона  и  дефинисане  овом  конкурсном
документацијом.

Услов  који је  наведен у  тачки 1.1  подтачки 4) овог  поглавља,  који  се односи на  важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је  предмет јавне набавке,  доказује се достављањем
Дозволе  за  рад издате  од  стране  Народне  банке  Србије  за  обављање  послова  осигурања,  као  и
достављањем потврде да дозвола није престала да важи.

Услов  који  је  наведен  у  тачки  1.4 подтачки  3.  овог  поглавља,  који  се  односи  на  испуњеност
финансијског  капацитета,  доказује  се достављањем  копијe  биланса  успеха  за  2015.  и  2016.  годину,
односно Биланс успеха за 2015.и2016. Годину АОП 1106 „Нето губитак.

Услов који је наведен у тачки 1.4 подтачки 4. овог поглавља, који се односи на испуњеност пословног
капацитета, доказује се достављањем: 
- копијe важећег сертификата о усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ISO 9001:2008
или ISO 9001:2015 или Потврда о усаглашености система са захтевима стандарда ISO 9001:2008 или ISO
9001:215, издата од стране надлежног тела 
-  копијe  важећег  сертификата  о  примени  интегрисаног  система  менаџмента  квалитетом у  складу  са
захтевима стандарда ISO 10002:2016 или Потврда о усаглашености система са захтевима стандарда ISO
10002:2016 , издата од стране надлежног тела 
- Извештаја “Број штета по друштвима за осигурање у 2016. години", са веб сајта НБС (www.nbs.rs  )   -
Надзор осигурања - Пословање друштва за осигурање - годишњи извештаји.

Изјава  (Образац  5.  Конкурсне  документације)  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица
понуђача  и  оверена  печатом.  Уколико  Изјаву  потписује  лице  које  није  уписано  у  регистар  као  лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду  подноси група  понуђача, Изјава  (Образац  5.  конкурсне  документације)  мора  бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача
(Образац 6.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Ако је понуђач доставио изјаву у складу са чланом 77. став 4. Закона, којом доказује испуњеност услова
из чл. 75.  став 1. и 2. Закона  (осим услова из члана 75. став 1. Закона који се односи на поседовање
дозволе за рад издате од надлежног органа), Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова,  а  може и да затражи на увид оригинал или оверену копију  свих или појединих
доказа, које може да затражи и од осталих понуђача, као и за подизвођача, и то:

Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  понуђач  доказује
достављањем следећих доказа:
Услов из тачке 1.1. подтачка 1) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона

Доказ:
Правна лица:  Извод  из регистра Агенције  за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда; 
Предузетници: Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извод  из
одговарајућег регистра.
за физичко лице: /

http://www.nbs.rs/
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- Услов из тачке 1.1. подтачка 2) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона

Доказ:
П  р  авна лица:   1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног  лица,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  кривична  дела  против
привреде,  кривична дела против животне средине,  кривично дело примања или давања мита,
кривично  дело  преваре.Напомена:  Уколико  уверење  Основног  суда  не  обухвата  податке  из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног  лица,  којом  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано за  кривична  дела  против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани  криминал  Вишег  суда  у  Београду,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих. 

П  редузетници и физичка лица  :   Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

-   Услов из тачке 1.1. подтачка 3) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

- Услов из тачке 1.1. подтачка 4) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона
Доказ:
Услов да има важећу дозволу надлежног  органа за обављање делатности  која  је  предмет  ове  јавне
набавке, доказује се достављањем важеће дозволе за рад издате од стране Народне банке Србије за
обављање послова осигурања и потврде да дозвола није престала да важи.

- Услов из тачке 1.1. подтачка 5) овог поглавља и из члана 75. став 2. Закона
Доказ:
Изјава (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
став 2. Закона.

- Услови из тачке 1.4.  и из члана 76.  Закона
- Доказ за испуњеност кадровског капацитета: Да располаже кадровским капацитетом, односно да има
најмање 10  запослених  радника,  по  основу  уговора  о  раду,   уговора  о  делу  или  уговора  по  другом
правном основу као доказ доставиће фотокопију  обрасца М, или уговора о раду,  уговора о делу или
уговора по другом правном основу, у неовереној копији.
-  Доказ  за  испуњеност  услова  располагања  довољним  техничким  капацитетом:   Да  располаже
довољним техничким капацитетом, односно да има право својине, закупа или друго право коришћења
пословног простора који се користи за обављање делатности, као доказ доставиће фотокопију уговора о
купопродаји, уговора о закупу или другог уговора којим доказује право коришћења пословног простора.
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- Доказ за испуњеност финансијског капацитета, односно да није имао губитке у претходне две године
(2015. и 2016.) - Биланс успеха за 2015. и 2016. годину, односно  Биланс успеха за 2015.и 2016. Годину
АОП 1106 „Нето губитак
-  Доказ за  испуњеност  пословног  капацитета, односно  да  има  усаглашен  систем  пословања  са
захтевима стандарда ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015, да примењује интегрисани систем менаџмента
квалитетом у складу са захтевима стандара  ISO 10002:2016, као и да има ажурност у решавању штета у
2016. години, минимално 94%, доказује се достављањем копијe важећег сертификата о усаглашености
система  квалитета  са  захтевима  стандарда  ISO 9001:2008  или  ISO  9001:2015  или  Потврда  о
усаглашености  система  са  захтевима  стандарда  ISO 9001:2008  или  ISO 9001:215,  издата  од  стране
надлежног тела,  копијe важећег сертификата о примени интегрисаног система менаџмента квалитетом у
складу са захтевима стандарда  ISO 10002:2016  или Потврда о усаглашености система са захтевима
стандарда ISO 10002:2016, издата од стране надлежног тела  и Извештаја “Број штета по друштвима за
осигурање у 2016. години", са веб сајта НБС (www.nbs.rs  )-Надзор   осигурања - Пословање друштва за
осигурање - годишњи извештаји.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава све обавезне услове наведене у тачки 1.1. овог поглавља и у члану 75. став 1. и 2.
Закона, додатне услове испуњавају заједно.
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да
испуњава услове наведене у овом поглављу, у тачки 1.1.  и то подтачке од 1)  до 3) и у члану 75. став
1. Закона, а доказ о испуњености услова из подтачке 4) који се односи на поседовање важеће дозволе за
обављање делатности, само уколико ће део набавке  извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач доставља  у виду неоверених копија, а Наручилац може
пре  доношења одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од  понуђача,  чија  је  понуда на  основу  извештаја
Комисије о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Лице уписано у Регистар понуђача  који води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом
подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова из тачке 1.1. подтачке од 1) – 3) овог поглавља
(члан 75. став 1. Закона), сходно чл. 78. Закона.. 

Понуђач  није дужан  да  доставља  на  увид  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет  страницама
надлежних органа, односно доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1.1. овог
поглавља, уколико  у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  неки  од  доказа  одређених
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ,  понуђач доставља копију  електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако  понуђач  има седиште  у  другој  држави,  Наручилац може  да  провери  да  ли  су  документи  којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач  је  дужан  да  без  одлагања  писмено  обавести  Наручиоца  о  било  којој  промени  у  вези  са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.



Напомена: Понуђач је у обавези да наведене доказе о испуњености обавезног услова  из члана 75.
став 1. тачка 5) (наведен у тачки 1.1. подтачка 4)  овог поглавља), као и додатних услова (наведени у
тачки 1.4.  подтачке 3. и 4. овог поглавља) за учешће у поступку предметне јавне набавке  достави уз
понуду.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4), члан 75. став 2.  и члана 76. Закона

у поступку јавне набавке мале вредности

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
Понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив Понуђача] у поступку јавне
набавке мале вредности – Набавка услуге осигурања опреме, бр. XI-13-404-279/2017, испуњава услове из
чл. 75. став 1. тачке 1), 2) и 4), члан 75. став 2. и члана 76. Закона, односно услове дефинисане овом
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов  законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине као  и  да  нема  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона);
5) Понуђач располаже кадровским капацитетом, односно има  најмање 10 запослених радника,  по
основу Уговора о раду, Уговора о делу или уговора по другом правном основу;
6) Понуђач располаже техничким капацитетом, односно има право својине, закупа или друго право
коришћења пословног простора који користи за обављање делатности.

Место:_____________                                                      Потпис Понуђача
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                     

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача  ,   Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност обавезног услова, наведеног у члану 75. став 1. тачка 5) Закона и поглављу III конкурсне
документације, тачки 1.1. подтачки 4), који се односи на поседовање дозволе за рад издате од Народне
банке Србије,  доказује се достављањем дозволе за рад  издате од стране Народне банке Србије за
обављање послова осигурања, као и достављањем потврде да дозвола није престала да важи.

Доказе  о  испуњености  додатних  услова из  члана  76.  Закона,  наведених  у  поглављу III  Конкурсне
документације, тачка 1.4. подтачке 3) и 4), Понуђач је дужан да достави уз понуду, и то:
биланс успеха за 2015. и 2016, односно биланс успеха за 2015. и 2016 годину АОП 1106 Нето губитак,
копије  сертификата  стандарда ISO 9001:2008  или  ISO  9001:2015,  ISO  10002:2016  или  Потврде  о
усаглашености  система  са  захтевима  стандарда   ISO 9001:2008 или  ISO 9001:2015,  ISO 10002:2016
издатом од стране надлежног тела и Извештаја “Број штета по друштвима за осигурање у 2016. години",
са  веб  сајта  НБС  (www.nbs.rs  )-Надзор   осигурања  -  Пословање  друштва  за  осигурање  -  годишњи
извештаји.

Достављање овог обрасца је обавезно.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева,  Секретаријат за јавне набавке, 26000 Панчево,  Трг
краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге осигурања опреме,
бр. XI-13-404-279/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 22.01.2018. године до 12:00
часова.
Наручилац ће, по пријему 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 пријема понуде. У потврди о пријему 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 могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Aко је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремено, сходно члану 104. став 4. Закона о јавним набавкама.

Понуда мора да садржи:
- Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача, 
- Техничку спецификацију Наручиоца, потписану и оверену печатом Понуђача, 
- Образац 1 - Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача,
- Образац 2 - Образац структуре цене - попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача, 
- Образац 4 - „Изјава о независној понуди” -  попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача, 
-  Образац  5  -  „Изјава понуђача о  испуњености обавезних  и  додатних  услова за  учешће у  поступку  јавне
набавке - члан 75.  став 1. тачке 1), 2) и 4), члан 75. став 2.  и члана 76. Закона“ - попуњен, потписан и оверен
печатом Понуђача,
- Образац 6 - „Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став
1.  Закона“  - попуњен, потписан и оверен печатом Понуђача  (уколико део предмета јавне набавке поверава
подизвођачу),
- Дозволу за рад издата од стране Народне банке Србије за обављање послова осигурања, као и потврда да
дозвола није престала да важи (члан 75. став 1. тачка 5) Закона),
-  Доказе  о  испуњености  додатних  услова  из  члана  76.  Закона,  наведених  у  поглављу III  Конкурсне
документације, тачка 1.4. подтачке 3) и 4), који се односи на финансијски и пословни капацитет, и то: биланс
успеха за 2015. и 2016. годину,односно биланс успеха за 2015. и 2016. годину, АОП 1106 Нето губитак, копије
сертификата  стандарда ISO 9001:2008  или  ISO 9001:2015,  ISO 10002:2016  или Потврде о  усаглашености
система захтеавним стандарима издате од стране надлежног тела и Извештаја “Број штета по друштвима за
осигурање  у  2016.  години",  са  веб  сајта  НБС  (www.nbs.rs  )-Надзор   осигурања  -  Пословање  друштва  за
осигурање - годишњи извештаји.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној
документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњавању
обавезних и додатног услова, Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који  подразумевају  давање  изјава  под
материјалном и  кривичном одговорношћу),  наведено треба  дефинисати  споразумом којим  се  понуђачи  из  групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно члана 81. Закона.


