
 

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  25.04.2018. године 

 

На основу члана 63. ,Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем 
тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке: „Надзорно оцењивање имплементације и примене ИСО стандарда у РФ ПИО“ ЈН 
9/2018 

 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Надзорно оцењивање имплементације и примене ИСО 

стандарда у РФ ПИО“ ЈН 9/2018 на страни бр. 8. Поглавље III-1 – Додатни услови за учешће у поступку ЈН 

члана 76. Закона и успутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу који се односи на тачку 6. додатни 

услов пословног капацитета, тако да исти сада гласи: 
 

-Да је у претходне 3 године (2015., 2016. и 2017. години) извршио провере ИСО 9001:2015 и ИСО 
27001:2013 у најмање 2 (две) организације које пружају услуге пензијског осигурања са минимум 2000 

запослених. 
 

Доказ: Копија сертификата и Потврда сертификоване организације о реализованој услузи (Образац бр. XII) 
 

У складу са наведеном изменом мења се и Поглавље XII – Образац потврде. 

 
Измењени обрасци дати су у прилогу ове измене конкурсне документације. 

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе измењене обрасце. 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Надзорно оцењивање имплементације и 

примене ИСО стандарда у РФ ПИО“ ЈН 9/2018, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке и интернет страници Наручиоца www.pio.rs, дана 24.04.2018. године, извршена је измена као у 

диспозитиву, с обзиром да је приликом израде конкурсне документације дошло до техничке грешке приликом 

дефинисања додатног услова пословног капацитета, тако да је наведену измену било неопходно извршити. 
Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 

Наручилац, извршио је измену наведене конкурсне документације. 
Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs. 

 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    

 
                                                                                                                    

  

 

http://www.pio.rs/
http://www.pio.rs/


 

 

 

III-1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

5. да располаже довољним кадровским капацитетом: 

 
a. За стандард ИСО 9001:2015 – да ангажује минимум 3 (три) екстерна водећа проверивача система 

менаџмента квалитетом, по било ком основу у складу са Законом о раду, који имају искуства у проверама 
организација које пружају услуге пензијског осигурања, у претходне три године (2015., 2016. и 2017. 

година). 

 
Доказ: копије сертификата о завршеној обуци на име проверивача, М образац (или уговор о ангажовању), Листа 

са називима организација, датумима одржаних провера и улогом у тиму аудитора потписана и оверена од стране 
понуђача, као и Изјава понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу да су лица наведена у изјави 

ангажована као проверивачи као и да су у претходне три године (2015., 2016. и 2017. година) имала искуства у 

проверама организација које пружају услуге пензијског осигурања, потписана и оверена од стране понуђача.  
 

b. За стандард ИСО/ИЕЦ 27001:2013 – да ангажује минимум 2 (два) екстерна водећа проверивача система 
менаџмента безбедношћу информација, ангажована по било ком основу у складу са Законом о раду, који 

имају искуства у проверама организација које пружају услуге пензијског осигурања, у претходне три 
године (2015., 2016. и 2017. година). 

 

Доказ: копије сертификата о завршеној обуци на име проверивача, М образац (или уговор о ангажовању), Листа 
са називима организација, датумима одржаних провера и улогом у тиму аудитора потписана и оверена од стране 

понуђача, као и Изјава понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу да су лица наведена у изјави 
ангажована као проверивачи као и да су у претходне три године (2015., 2016. и 2017. година) имала искуства у 

проверама организација које пружају услуге пензијског осигурања потписана и оверена од стране понуђача.  

  

6. да располаже довољним пословним капацитетом: 

 

-Да је у претходне 3 године (2015., 2016. и 2017. години) извршио провере ИСО 9001:2015 и ИСО 
27001:2013 у најмање 2 (две) организације које пружају услуге пензијског осигурања са минимум 2000 

запослених. 
 

Доказ: Копија сертификата и Потврда сертификоване организације о реализованој услузи (Образац бр. XII) 

 

 

 

 

 

 



 

  

XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

 
У складу са чл. 77. став 2.  тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/12, 

14/15, 68/15) 

 

___________________________________________________________________ , даје 

  

 
П О Т В Р Д У 

 

 
Потврђује се да је ________________________________________________ из _________________________, 

адреса ________________________ код издаваоца потврде реализовао услугу провере ISO/IEC 9001:2015 и 

стандарда ИСО 27001:2013,  у ___________ години.  

Такође, потврђује се да је издавалац потврде у моменту реализовања услуге имао ________________ запослених. 

 

У прилогу копија сертификата издаваоца потврде. 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке услуге „Надзорно оцењивање имплементације и 

примене ИСО стандарда у РФ ПИО“ бр. 9/2018. 

 

 

 

 

 

 
 
Место: _______________ 
  Датум: _______________      м.п.  ____________________________________   
             Одговорно лице издаваоца потврде 
       Телефон за контакт: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац потврде копирати у потребном броју примерака, зависно од броја приложених референци 

 


