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На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012 и 14/2015 68/2015), 

члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015) и Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности  број: 130 од  27.  априла 2020 године, 

Комисија за јавне набавке припремила  је: 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за  

набавку услуге осигурања ЈН бр.1.2.4. 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив 
поглавља 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или 

испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

 

5-10 

 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

 

 
11-14 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 15-22 

VI Образац понуде 23-27 

 Образац изјаве о испуњењу обавеза из чл. 75. Закона 28-29 

 Образац изјаве о независној понуди 30 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст 2 
ЗЈН 

31 

 Образац изјаве о трошковима понуде 32 

 Модел уговора 33-35 
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                         I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Спортски центар „Ибар“ 

Адреса: Душана Поповића 41 А, 36103 Краљево 

Интернет страница: www.scibarkv.rs 

ПИБ: 101071645 

Матични број: 07870973 

Шифра делатности: 9311 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.4. је - Услуге осигурање  

Шифра из општег речника:.66510000 – Услуге осигурања 

 

4. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт лице 

 

Лице за контакт: Жарко Кривокапић 

Број телефона:036/321-687
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1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.4.  је набавка услуга - услуга осигурања према спецификацији 

која чини саставни део Конкурсне документације. 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

шифра 66510000- Услуге осигурања  

 

 

2. Партије 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

                            II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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1. ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ СА ПОКРИЋЕМ 
ОСНОВНИХ РИЗИКА И НЕКИХ ДОПУНСКИХ РИЗИКА, СА ОТКУПОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

 

Предмет/осигурани 
ризици 

Пожар (основни 
ризици) 

Излив воде из 
инсталација 

Поплава, 
бујица и 
висока вода 

Земљотрес  

Грађевински објекти 938.244.903,52 14.073.673,56 14.073.673,56 938.244.903,52 

Опрема 55.171.920,00 500.000,00 500.000,00 55.171.920,00 

Укупно: 993.416.823,52 14.573.673,56 14.573.673,56 993.416.823,52 

 
У премију мора бити укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета. 
Допунски ризици излив воде из инсталација, поплава и бујица се осигуравају на суму „првог 
ризика“ наведеним у табели. 
Земљотрес са учешћем у штети 5%. 
Грађевински објекат и опрема се налазе на локацији Краљево, ул.Душана Поповића бр.41А, 
Спортски центар ИБАР. 

 
             Спецификација опреме бр.1  
            

назив средства  комада укупна вредност 

ФИБА кошаркашка конструкција Левел 1 

Спорт систем АЦЕ 

1  

2.136.200 

ФИБА кошаркашка конструкција Левел 3 

Спорт систем Клуб 

2  

1.790.000 

Резервне кош табле 2  
116.000 

Професионални бокс ринг 1. 
1.710.000 

Алу 1ХФ рукометни гол 1 komplet 
166.000 

Колица за одроловање заштитног ПВЦ пода 1  
119.740 

Комплетан професионални бокс ринг 1 komplet 
1.710.000 

Струњаче за џудо 232  
1.800.320 

Струњаче за карате 300 m2 
768.000 

ФИВА гарнитура за одбојку (2 стуба, 

штитници, мрежа, антена) 

1 komplet 

560.000 

Мобилна тренинг гарнитура за одбојку 2 kompleta 
282.000 

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА  

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
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Електро подизна мрежа 180 m2 
837.990 

Електро подизна мрежа 300,00 m2 
961.950 

Заштитна ПВЦ подна облога 1.280,00 m2 
1.280.000 

Бузер сирене за одбојку 2  
316.000 

Судијска платформа-столица 1  
353.000 

Заштитна ПВЦ подна облога 1280  
1.280.000 

Гардеробни ормарићи 13  
140.400 

Клупе за свлачионице 46  
489.900 

Велики ФИБА записнички сто са два мала 

сточића 

1  

140.000 

Плекси заштита резервних играча 8  
500.000 

Столица за резервне играче 40  
200.000 

Столица за програме 500 
950.000 

Пулт стола 12  
144.000 

Столица конференцијска 60  
192.000 

Пулт 10,90 
239.000 

Пулт 3,90  
78.000 

Столица конференцијска 19  
36.100 

Плакар двокрилни 12  
120.000 

Фотеља 17 
185.300 

Фотеља 31  
396.800 

Сто радни 20 
192.000 

Сто копнференцијски 1  
27.300 

Комода архивска 8 
40.000 

Електрична машина за чишћење подова 1 
306.000 

Индрустијски усисивач 1  
75.000 

Усисивач за чишћење трибина 2  
67.500 

Сто за масажу 4  
200.000 

Сто за прегледе 1  
35.000 

Ледомат 1  
105.000 

Фрижидер 3 
112.000 
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Фрижидер за напитке 1 
65.000 

Амбулантни орман 1 
500.000 

Мобилни сто за инструменте 1 
25.000 

Ротирајуће столице за прегледе 2 
20.000 

Мобилни медицинцки орман 1 
15.000,00 

Санитарна гарнитура за чишћење 2 
17.500,00 

Санитарна гарнитура за чишћење мања 2 
35.000.00  

Металне корпе за отпаке са улошком и 

куполастим поклопцем 

17 

637.650 

Табла покретна 2 
31.000 

Столица са руконаслонима 2 
5.200 

Клуб сто 2 
8.000 

Фотеља 1 
18.000 

Резервни обручи 2 
40.000 

Компјутер   2 
525.000 

ЕyХапцица нyМна 1 
500.000 

ЕXб- плочасти измењивач топлоте 1 
470.084 

Фреквентни контралер, 3џ400В СИМЕНС 1 
250.000 

Топлотна пумпа вода - вода 1 
3.635.000 

Расииладни агрегат ваздух - вода 1 
6.396.495 

Пумпа расхладне машине 1 
420.000 

ПТПИ - пумпа ТП испаривач 1 
330.930 

ПТПК - пумпа ТП кондензатор 1 
165.000 

ПГРКК - пумпа грејача клима комора 2 
207.000 

Топлводни гасни котао 650КW 2 
1.500.000 

Горионик за гасни котао 650КW - 2 
2.625.500 

Топлводни гасни котао 110КW 
1 180.000 

Горионик за гасни котао 110КW 
1 409.500 

Горионик за гасни котао 110КW 
1 409.500 

Плочасти изменљивач топлоте 
1 387.000 

Каскадни регулатор 
1 285.678 
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Вентилациони уређај производ ХОВАЛ РоофВ 

ент 6 2.832.000 

Вентилациони уређај производ ХОВАЛ 

РоофВент 2 2.642.020 

Вентилациони уређај производ ХОВАЛ 

ТопВент 2 684.400 

Дизелелектроагрегат 1 
2.242.000 

КК-1 рекуператор топлоте сатоплпводним 

грејачем И хладњаком Производ ТЕРМОВЕНТ 

КОМЕРЦ 

1 

497.915 

КК-2 рекуператор топлоте са топлпводним 

грејачем И хладњаком Производ ТЕРМОВЕНТ 

КОМЕРЦ 

1 

455.260 

КК-4 рекуператор топлоте са топлпводним 

грејачем И хладњаком Производ ТЕРМОВЕНТ 

КОМЕРЦ 

1 

289.140 

КК-5 рекуператор топлоте са топлпводним 

грејачем И хладњаком Производ ТЕРМОВЕНТ 

КОМЕРЦ 

1 

282.840 

КК-6.1 и КК-6-2 рекуператор топлоте са 

топлпводним грејачем И хладњаком Производ 

ТЕРМОВЕНТ КОМЕРЦ 

2 

1.918.272 

КК.-7 рекуператор топлоте са топлпводним 

грејачем И хладњаком Производ ТЕРМОВЕНТ 

КОМЕРЦ 1 914.331 

КК-8 рекуператор топлоте са топлпводним 

грејачем И хладњаком Производ ТЕРМОВЕНТ 

КОМЕРЦ 1 494.915 

КК-9 рекуператор топлоте са топлпводним 

грејачем И хладњаком Производ ТЕРМОВЕНТ 

КОМЕРЦ 1 713.790 

 
2. ЛОМ МАШИНА СА ОТКУПОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ И ФРАНШИЗЕ 

 

Предмет/осигурани ризици Лом машина и неке друге 
опасности 

Сва механичка опрема у саставу грађевинских објеката 
на 8% вредности грађевинских објеката 

75.060.000,00 

Опрема  33.068.570,00 

Укупно: 108.128.570,00 

 
Mеханичкa опремa у саставу грађевинских објеката према спецификацији бр.1. 
Понуђена премија мора да садржи укључене доплатке за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета и откуп франшизе (учешћа осигураника у штети) доплатак за земљане радове 
и трошкове изналажења места штете као и за покривање стварних трошкова насталих радовима 
на откривању квара и лома, као и радовима на отклањању квара или лома на механичкој опреми, 
инсталацијама и водовима у саставу грађевинских објеката. 
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3. ЛОМ СТАКЛА 

 

Предмет/осигурани ризици 
Лом стакла „на први 

ризик“ 
На суму осигурања 

Cва прозорска и термоизолациона 
стакла П=600м2 

629.000,00 
 

Сва стакла на вратима уоквирена 
П=64м2 

 
441.600,00 

Рекламни панои на објекту и у објекту  200.000,00 

вц шоље и умиваоници   200.000,00 

Неонска осветљења у згради  200.000,00 

Стакла на спортским теренима у хали  78.000,00 

 

Премију обрачунати без учешће у штети. 
Осигуравају се стаклене површине на објекту на локацији Спортски центар ИБАР, ул.Душана 
поповића 41А, Краљево, по подацима из табеле. 
 
 

4. ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 
 

Предмет/осигурани ризици 
Осигурање од опште 

одговорности 

Сума осигурања по осигураном случају 2.000.000,00 

Сума осигурања за период трајања осигурања 2.000.000,00 

Број посетилаца у Спортској хали у 2019 био је 14.500. 
Број места (седишта) у хали је 3331 места 
Укупан приход у 2019 години је 2.450.000,00 
 
Осигурава се грађанско-правна одговорност осигураника за штете причињене трећим лицима 
услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећих лица. 
Осигурава се и одговорност осигураника за штете настале из послова и активности и/или из 
поседовања ствари и остала. 
Осигурање мора да обухвати и одговорност послодавца за штете које запослени претрпи на раду 
или у вези са радом. 
Осигурање се уговара са учешћем у штети (франшиза) у износу од 10%, минимум 20.000,00 
динара.  
 

5. КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА 
(НЕЗГОДЕ) У ТОКУ ЧИТАВОГ ДАНА – 24 ЧАСА 

 

Предмет/осигурани ризици Осигурана сума по једном лицу 

Смрт услед несрећног случаја 400.000,00 

100% инвалидитет услед несрећног случаја 800.000,00 
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Понуђена премија треба да обухвати покриће свих наведених ризика, за све запослене по 
званичној кадровској евиденцији, при вршењу и изван вршења редовног занимања, током читавог 
дана. 
 
Према званичној кадровској евиденцији укупна тренутан број запослених износи 21 

  

6. ВРСТА ОСИГУРАЊА: ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

 

ОСИГУРАНИ РИЗИЦА СУМЕ ОСИГУРАЊА 

1.Теже болести 50.000,00 

2.Хируршка интервенција 50.000,00 

 
      

 
     7. КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД РИЗИКА СМРТИ УСЛЕД БОЛЕСТИ  

 

Предмет/осигурани ризици Осигурана сума по једном лицу 

Смрт услед болести  100.000,00 

 
Понуђена премија треба да обухвати покриће од наведеног ризика, за све запослене по званичној 
кадровској евиденцији, при вршењу и изван вршења редовног занимања, током читавог дана. 
Просечна старост запослених износи 41 године. 
Према званичној кадровској евиденцији укупан тренутан број запослених износи 20. 

 

 

8. ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО ОДГОВОРНОСТИ 

           Ауто одговорност се ради на премијски степен IV без примене бонуса и малуса 

 

Р.б. Врста. воз. Марка и тип Рег. број Год. произ. Снага 

(кw) 

Запремина 

ццм 

1. путничко Volkswagen 

touran 

КV 063 XM 2004 77 1896 

  



11  

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1. 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 чл. 

75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона ); 

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, и да му  није изречена мера забране 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

Закона); 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и 

то: 

1.2.1 Финансијски капацитет: 

- Да је понуђач у 2018. години имао одговарајућу адекватност капитала односно 

да је располагао апсолутном разликом између расположиве и захтеване маргине 

солвентности за неживотна осигурања/реосигурање на дан 31.12.2018. године 

већом од 1.700.000.000,00 динара; 

 

1.2.2 Пословни капацитет: 

- да понуђач има остварени коефицијент ажурности у решавању штета у 2018. 

години већи од 92%,  који се утврђује на основу података Народне банке Србије  – 

Сектор за послове надзора над обављањем   делатности осигурања - Одељења за 

актуарске послове и статистику. Ажурност у решавању штета биће одређена 

према следећој формули:  

% ажурност у решавању штета = (А + Б) / (Ц + Д) x 100 где је:  

А= број решених штета у 2018. години   

Б= број одбијених и сторнираних штета у 2018. години   

Ц= број пријављених штета у 2018. години  

Д= број резервисаних штета на крају претходне године - 2017. године; 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача. 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 

1.5. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

  2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна 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; 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 законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих. Предузетници 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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Копија решења Народне банке Србије о 

издавању дозволе за обављање послова осигурања и потврде Народне банке Србије да 
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није престала да важи дозвола за обављање послова осигурања. Дозвола мора бити 

важећа. 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора  да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико  

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

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјава (Обрасци у оквиру конкурсне 

документације) којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. тачка 1,2,3  Закона, и чл. 75. став 2. 

Закона дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава 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. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Доказ за финансијски капацитет - Образац Адекватност капитала за неживотна 

осигурања/реосигурање, стање на дан 31.12.2018. године - Образац АК-НО/РЕ; 

 

2) Доказ за пословни капацитет: Извештај Народне банке Србије - Број штета по друштвима за 

осигурање у 2018. години који формира НБС - Сектор за послове надзора над обављањем 

делатности осигурања - Одељење за актуарске послове и статистику;  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из члана 75. став 1. 

тач. 4) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 

4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

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. 

 

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. 

 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан 

да доставља на увид доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) 
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Закона. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 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. 
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

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 назив и 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: Душана Поповића 41 А, 36103 Краљево, 

канцеларија 305, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга осигурања, 

ЈН број 1.2.4. –  НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

12.05.2020. године до 12 часова. Отварање понуда је 12.05.2020. год. у 12,30 

часова. 

 

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 

наручулац 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. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Душана 

Поповића 41 А, 36103 Краљево, канцеларија 305, са назнаком: 

 

„Измена понуде“ 

за јавну набавку услуга – , 

ЈН бр. 1.2.4. - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

или 

 

„Допуна понуде“ 

за јавну набавку услуга –, 

ЈН бр. 1.2.4. - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

         или 

 

„Опозив понуде“ 

за јавну набавку услуга –, 

ЈН бр. 1.2.4. - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

 

„Измена и допуна понуде“ 

за јавну набавку услуга –, 

ЈН бр. 1.2.4. - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и 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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 

више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у 

понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвиђача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити 
подизвођачу не може бити већи од 50%. 
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 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

услова који су тражени у табели у делу који се односи на Упутство како 

се доказује испуњеност услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова.Понуђач је дужан на наручиоцу, на његов захтев, 

омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Наручилац може на захтев подизвођача, уз претходну сагласност 

добављача, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 

набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о 

преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће 

омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 

наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. 

 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавеза из поступка јавне набвке, односно за извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у табели у делу који се односи на Упутство како се доказује 

испуњеност услова (тачка 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дaна нити дужи од  45 дана од дана пријема 
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фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у 12 месечних рата по 

испостављеној фактури. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на премију неживотних 

осигурања, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 

без пореза премију неживотних осигурања. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, 

ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ 

ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
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укупне вредности понуде без пореза. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице, у смислу меничног овлашћења, је 

30 дана дужи од истека рока за коначно извршење услуге, тј. након истека важења 

уговора. 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Душана Поповића 41 А, 36103 Краљево, електронске поште на e-mail 

office@scibarkv.rs , или факсом на број 036/321-800 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 

5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 

бр 1.2.4. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

mailto:office@scibarkv.rs
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писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 

код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 

наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке:  

1) поступио супротно забрани из чл. 23. и  25. Закона о јавним набавкама  

2) учинио повреду конкуренције 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. 

став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) 

Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је 

закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
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најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, електронском поштом на e-mail: office@scibarkv.rs ,  факсом на број 

036/321-800 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 

(два) дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) 

дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 

три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 

и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2 овог закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3 овог члана 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

поношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева 

за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

mailto:office@scibarkv.rs
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поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3 и 

4 члана 149 Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ 

1.2.4., сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник: 

Буџет Републике Србије). 

 

Сврха плаћања ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

Корисник/прималац Буџет Републике Србије 

Шифра плаћања 153 

Број рачуна 840-30678845-06 

Број модела 97 

Позив на број у зависности од седишта општине 

 

Примери попуњених налога за пренос и уплатница за уплату таксе за поднети 

захтев за заштиту права налазе се на сајту Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки. 

       

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167. 

Закона. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 

став 2. тачка 5) Закона. 

 

 

23. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 

извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда  бр.______  од  _______за јавну набавку мале вредности за набавку услуга – 

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЈНМВ БР. 1.2.4. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе понуду са подизвођачем 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЈНМВ БРОЈ 1.2.4. 

 

Р.

бр Предмет 

Годишња 

премија без 

пореза 

1 

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ СА 

ПОКРИЋЕМ ОСНОВНИХ РИЗИКА И НЕКИХ ДОПУНСКИХ 

РИЗИКА, СА ОТКУПОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ, допунски ризик излив 

воде из инсталација,  поплаве и бујице, земљотреcа – према тачки 1 

Техничке спецификације 

 

2 

ОСИГУРАЊЕ ЛОМА МАШИНА  са укљученом амортизацијом и 

франшизом као и укључени доплатке за откуп амортизоване вредности 

код делимичних штета и откуп франшизе (учешћа осигураника у 

штети) доплатак за земљане радове и трошкове изналажења места 

штете – према тачки 2 Техничке спецификације 

 

 

3 

ЛОМ СТАКЛА  на први ризик -  према тачки 3 Техничке 

спецификације 

 

 

4 
ОПШТА ОДГОВОРНОСТ – према тачки 4 Техничке спецификације 

 

 

5 

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА 

НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) У ТОКУ ЧИТАВОГ ДАНА – 24 

ЧАСА – према тачки 5 Техничке спецификације 

 

 

6 

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ – према тачки 6 

Техничке спецификације 

 

 

7 

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД РИЗИКА СМРТИ 

УСЛЕД БОЛЕСТИ – према тачки 7 Техничке спецификације 

 

 

8 
ОСИГУРАЊЕ АУТООДГОВОРНОСТИ – према тачки 8 Техничке 

спецификације 

 

укупно (1+2+3+4+5+6+7+8): 

 
 

Порез: 

 
 

Укупна премија са порезом: 

 
 

 

 

Напомена:  

Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви припадајући трошкови 

неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.  

 

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).  
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2. УКУПНА ВИСИНА ПРЕМИЈЕ (ЦЕНА) услуга осигурања износи ___________________ динара, 

без урачунатог пореза на премију осигурања, односно укупна висина премије (цена) са 

урачунатим порезом износи ____________динара. 

 

3. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ – 12 месечних рата; рок плаћања ______ дана од 

пријема фактуре (не може бити краћи од 15 дaна нити дужи од  45 дана од дана пријема 

фактуре). 

 

Датум                    Овлашћено лице понуђача 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

 

 

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. број: 1.2.4. услуге осигурања, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане 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); 

 

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.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку 

јавне набавке - услуге осигурања број: 1.2.4., испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Подизвођач 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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У складу са чланом 26. Закона __________________________________________________даје 

                                                                                              (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке - услуге осигурања број: 1.2.4, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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У складу са чланом 75. Став 2. Закона __________________________________________________даје 

                                                                                              (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  О ПОШТВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

 

 

Под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне набавке - 

услуге осигурања број: 1.2.4, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Датум: 

М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________  доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 

да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА БРОЈ 1.2.4. 

 

Закључен између: 
Наручиоца : СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ИБАР“, Душана Поповића 41 А, 

са седиштем у: КРАЉЕВУ , ПИБ:101071645, Матични број: 07870973 

кога заступа: КНЕЖЕВИЋ ЗОРАН (у даљем тексту: УГОВАРАЧ ОСИГУРАЊА) 

 

и 

 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту ОСИГУРАВАЧ) 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

Да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, а на основу одлуке о покретању 

поступка бр. __________ од __________. године,  спровео поступак ЈНМВ бр. 1.2.4. 

 

Да је Понуђач______________________доставио понуду бр._______ од_________. године,  која се 

налази у прилогу и саставни је део овог уговора. 

 

Да  понуда Понуђача бр.________од________. године, у потпуности одговара спецификацији из 

конкурсне документације која се налази у прилогу. 

 

Да је у спроведеном поступку ЈНМВ бр. 1.2.4. - наручилац   одлуком о додели уговора 

бр.______од_________. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду  

понуђача___________________________________.  

 

Овим уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији услуге осигурања у свему 

према опису и, спецификацији из понуде бр.______________од ____________.године и условима из 

конкурсне документације 

 

Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Предмет овог уговора је набавка услуга осигурања према  усвојеној понуди понуђача бр.____________ 

од_________ која је саставни део овог уговора. 

 

 

Члан 2.        

Осигуравач се обавезује да ће извршити услугу осигурања по премијама осигурања наведеним у 
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понуди Осигуравача број __________ од __________. године, у укупном износу од _______________ 

динара без пореза на премију осигурања, односно у износу од ________________ динара са порезом на 

премију осигурања. 

 

Члан 3. 

Осигуравач је дужан да у моменту потписивања овог Уговора достави Уговарачу осигурања опште и 

посебне услове осигурања и полису осигурања за осигурани период. 

Члан 4. 

Плаћање годишње премије осигурања  у 12 месечних рата, по пријему фактуре, на рачун Осигуравача 

бр. ___________________________ код _______________ банке. 

  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која 

ће за ту намену бити одобрена.   

 

Члан 5. 

Уговорне стране утврђују да је уговорена висина премија фиксна у периоду на који је овај уговор 

закључен, осим уколико због измене законских прописа  дође до промене висине премија осигурања, 

када ће се исте мењати путем Анекса уговора и том случају ће се применити одговарајући важећи 

законски прописи из области осигурања. 

 

У складу са чланом 115. ЗЈН, Уговарач осигурања задржава могућност да повећа укупну финансијску 

вредност уговора максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, што ће бити 

регулисано анексом уговора. 

 

Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену имовину 

Уговарача осигурања. 

 

Члан 6. 

Осигуравач се обавезује да Осигуранику приликом потписивања уговора достави једну сопствену, соло 

меницу као средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза и то: 

- меницу за добро извршење посла (која се може попунити на износ од 10% од понуђене цене без 

пореза на премију неживотних осигурања). 

 

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење.  

 

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Картон 

депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу.  

  

Рок важења менице, у смислу меничног овлашћења, је 30 дана дужи од истека рока за коначно 

извршење услуге, тј. након истека важења уговора. 

 

Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор. 

 

Члан 7. 

Уговарач осигурања је дужан да Осигуравачу пружи све податке и доказе за утврђивање узрока, обима 
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и висине штете. 

 

Осигуравач је дужан да одмах по пријему обавештења о настанку осигураног случаја, а најкасније у 

року од 3 (три) дана, приступи утврђивању и процени штете. Уколико утврди да пријава штете нема 

комплетну документацију о томе ће у року од 3 (три) дана од дана пријема документације писано 

обавестити Уговарача осигурања, у противном сматраће се да је одштетни захтев комплетан. 

 

 

Члан 8. 

Рок за финансијску ликвидацију штете износи највише 14 (четрнаест) дана од дана пријема одштетног 

захтева и комплетне пратеће документације. 

 

У случају да Осигуравач не ликвидира штету у назначеном року, Уговарач осигурања ће зарачунавати 

законску затезну камату.  

 

Члан 9. 

Уговор се може једнострано раскинути због неуредног испуњења или неиспуњења уговорних обавеза у 

складу са Законом о облигационим односима, на основу писаног обавештења. 

 

Члан 10. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о осигурању и Закона о 

облигационим односима. 

      

Члан 11. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне 

стране на период од годину дана. 

      

 

Члан 12. 

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно. 

 

У случају да до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Краљеву. 

 

Члан 13. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Уговарача 

осигурања и 2 (два) примерка за Осигуравача. 

 

 

   Уговарач осигурања                Осигуравач 

 

_______________________      ______________________ 

      

 

 


