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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15,68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013,104/13,86/13), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 2067 од 4.8.2017. и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број 2068 од 4.8.2017.  припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности услуге - осигурање запослених и имовине 

Специјалне болнице "Чигота" 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

III 

 

Врста и техничке карактеристике,време извршења 

предмета јавне набавке 

 

 

4 

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VI Образац понуде 19 

VII Модел уговора 23 

VIII Образац трошкова понуде 26 

IX Образац изјаве о независној понуди 27 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор", Чајетина  

Адреса: Краљеве Воде 30, Златибор  

Интернет страница: www.cigota.rs  

 

 

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

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 4/2017 je услуга осигурања запослених и имовине 

Специјалне болнице. 

 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Марија Петковић 

Tелефон: 031-597 238 

Е - mail адреса: cigota.pravnasluzba@gmail.com 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 4/2017 је услуга - осигурање запослених и имовине 

Специјалне болнице "Чигота". 

Ознака из општег речника набавке: 66510000 - услуге осигурања 

Партије: 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
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III  ВРСТА И  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ,РОК ИЗВРШЕЊА 

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Осигурање имовине и запослених обухвата: 

 

 

Подаци за осигурање на годишњем нивоу 

Врсте осигурања и предмет осигурања 

 

Сума осигурања/динара 

1. ОСИГУРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ 

ОПАСНОСТИ 

971.000.000,00 

Објекти и опрема од 

пожара и неких других 

опасности 

објекти 907.000.000,00 

опрема 64.000.000,00 

Допунски ризици-земљотрес 150.000.000,00 

Допунски ризик 

осигурање од изливања 

воде из инсталација на 

објектима и 

канализационе мреже на 

I ризик 

Сви објекти 
 

18.000.000 

Опрема у свим објектима 
 

1.500.000 

2.ОСИГУРАЊЕ  ОД ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И 

РАЗБОЈНИШТВА 

 

 

Провална крађа и 

разбојништво(укључити 

откуп одбитне франшизe) 

Сви апарати и уређаји на I 

ризик 500.000,00 

Залихе материјала , помоћни и 

потрошни материјал и ситан 

инвентар 

8.500.000,00 

3.ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ 

ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

 

Машине и машинске 

справе од лома и неких 

других опасности: 

У осигурање укључити 

доплатке 

1.за апарате,уређаје и 

опрему за откуп 

амортизоване 

вредности  и откуп 

одбитне франшизе  

2.за механичку опрему 

у саставу грађевинског 

објекта за откуп 

амортизоване 

вредности  за откуп 

одбитне франшизе ,за 

Апарати,уређаји и опрема 
72.500.000,00 

Машинска,електро опрема и 

инсталације у саставу 

грађевинских објеката 

55.000.000,00 
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изналажење грешке  и 

за земљане радове  

4.КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

РАЧУНАРА,ПРОЦЕСОРА И СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА 
2.600.000,00 

Комбиновано 

осигурање 

електронских рачунара 

и процесора са 

доплатцима за 

амортизациону 

вредност и за откуп  

одбитне франшизе 

Рачунари у оквиру дигиталних 

учионица,скенери,штампачи 

 

5.КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕНОСИВИХ 

УРЕЂАЈА 
923.276,62 

Комбиновано осигурање 

преносивих уређаја са 

доплатцима за 

амортизациону вредност 

и за откуп  одбитне 

франшизе 

Лап топ 

рачунари,пројектори,дигитални 

апарати и остала преносива 

опрема 

 

6.КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД 

ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА-НЕЗГОДЕ 
600.000,00 

Колективно осигурање 

запослених (210 

За смрт услед незгоде 200.000,00 

За инвалидитет 400.000,00 

 

 

Време трајања осигурања је 12 месеци. 
 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

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

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 

кривичнихдела 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); 
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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. 4) Закона); 

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

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - Решење НБС за 

обављање делатности осигурања. 

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 

гарантује да  нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76 

ЗАКОНА 

 

Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке , дефинисане чланом 76. Закона о јавним 

набавкама, и то: 

 1)Финансијски капацитет: 

   а)Да је Понуђач на дан 31.12.2016.имао апсолутну разлику расположиве и 

маргиналне солвентности у висини од најмање 2.800.000.000,00 динара. 

  б)Да пословни рачун Понуђача није био у блокади у последњих 6 (шест) 

месеци пре објављивања позива за подношење понуда. 

 

2)Пословни капацитет: 

  а)Да је понуђач имао код најмање три осигураника у последње три 

године,закључено осигурање објеката,опреме и залиха од ризика пожара и неких 

других опасности,чија укупна сума осигурања прелази 9.000.000.000,00 динара 

у свакој години(2014.,2015. и 2016.год.) 

  б) Да Понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда 

ISO9001-2008 и ISO100002:2016 

 в) Да понуђач у 2016. години има ажурност у решавању штете веће од 92%-која 

се рачуна по формули  

 

бр.реш.шт. у 2016. г+бр.одбиј.и сторн.шт.у2016.*100 

бр.рез.штета на кају 2015.+бр.приј.шт. у 2016. 

 

 

3)Кадровски капацитет: 

  -Да Понуђач располаже са најмање 30(тридесет) запослених лица на 

неодређено време,или одређено време,или радно ангажованих по уговору о 

делу,односно уговору о привременим и повременим пословима или другом 

уговору о радном ангажману на пословима осигурања,а који је регулисан 

Законом о раду, од тога: 

-троје дипломираних економиста, 

-троје дипломираних правника, 

-троје дипломираних инжењера електротехнике, 

-троје дипломираних инжењера машинства, 

-троје дипломираних инжењера грађевинарства. 
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 4) Технички капацитет: 

  -Да Понуђач располаже умреженим информационим системом 

5)Реосигурање: 

 -Понуђач мора имати обезбеђено реосигуравајуће покриће за осигуране ризике 

од пожара и неких других опасности,код којих максимално могућа 

штета(ММШ)прелази висину самопридржаја понуђача. 

 

 

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

(чл.75 ЗЈН)  
 

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

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.1) Закона) 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регостра надлежног Привредног суда; 

                     2)Услов : 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) 

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 
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3) Услов : 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. 4) Закона) 

 

Доказ:  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе  

- 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 : Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) Закона) 

 

Доказ:  

- Решење НБС за обављање делатности осигурања 

 

 5) Услов : 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 немају забрану обављања 

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

Доказ:  

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 

Закона – Образац бр.9). 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 

 

Докази испуњености обавезних услова се достављају уз понуду. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку: 

1. Услов: Финансијски капацитет 

Доказ:Образац понуђача АК-НО/РЕ (Адекватност капитала за неживотна 

осигурања/реосигурање) за 2016. год., у коме су садржани предметни подаци 

и  Потврда Народне банке Србије(НБС)о броју дана неликвидности 

2. Услов: Пословни капацитет 

      Доказ: Копије закључених полиса осигурања од пожара и неких других 

опасности,потписан образац Потврда-референтна листа осигураника, копија 

важећег сертификата или потврда о усаглашености система квалитета са 

захтевима стандарда ISO9001-2008; ISO10002-2016, Извештај о броју штета по 

друштвима за осигурање у 2016. годину са портала НБС ISO27001-2013 

3. Услов:   Кадровски капацитет 

    Доказ: Изјава понуђача о кадровском капацитету 

4.Услов:Технички капацитет 

   Доказ:Изјава понуђача о техничком капацитету 

5.Услов:Реосигурање 
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   Доказ:Изјава понуђача о обезбеђеном реосигуравајућем покрићу у земљи и 

иностранству. 

 

* Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да 

достави на увид оригинал или оверену копију 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 није дужан да доставља доказ који је јавно доступн на интернет 

страницами надлежног органа. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду 

зато што не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, ако је 

понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ.76.ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.И ЧЛ.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 услуге - осигурање запослених и имовине 

Специјалне болнице "Чигота", Златибор број 4/2017, испуњава све услове из чл. 75.и 

чл.76.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 
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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 и гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде; 

5) Понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом; 

6) Понуђач има обезбеђено реосигуравајуће покриће у земљи и 

иностранству; 

  

 

 

Место:_____________                                                                                   Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
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.  

Понуду доставити на адресу: Краљеве Воде 30, 31315 Златибор, са назнаком: ,,Понуда 

за јавну набавку услуге –  осигурање запослених и имовине Специјалне болнице 

"Чигота", ЈНМВ бр. 4/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Крајњи рок за достављање понуда је 10. дан од дана објављивања јавног позива на 

Порталу јавних набавки,  и то до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
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Уколико крајњи рок падне у нерадан дан,  рок за достављање понуда се помера за први  

наредни радни дан и то до 11,00 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 наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

 Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за набавку последњег дана истека рока за 

подношење понуда, у 12,00 часова у Малој сали Специјалне болнице 

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. 

   

Понуда мора да садржи: 

 Попуњен,потписан и оверен печатом Oбразац изјаве о испуњености 

услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама 

  Потврду и дозволу за рад; 

 Потврда НБС о броју дана неликвидност; 

 Копија важећег сертификата о усаглашености система квалитета са 

стандардима ISO90012008 

 Попуњен,потписан и оверен печатом Образац понуде 

 Попуњен,потписан и оверен печатом Модел уговора; 

 Попуњен,потписан и оверен печатом Образац трошкова припреме 

понуде; 

 Попуњен,потписан и оверен печатом Образац изјаве о независној понуди   

 

 

 

 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. 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.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Краљеве Воде 30, 31315 

Златибор,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге - осигурање запослених и имовине, ЈН бр. 

4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - осигурање запослених и имовине, ЈН бр. 

4/2017   - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге - осигурање запослених и имовине, ЈН бр. 

4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - осигурање запослених и имовине, 

ЈН бр. 4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

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 Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 

да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.Понуђач 

је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда) 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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) до2) 

Закона и то податке о: 

 

     - податке о члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

     -опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији у складу са упутством како се доказује испуњеност 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. 

 

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,ГАРАНТНИ РОК,КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

8.1 Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

8.2 Захтеви у погледу рока важења понуде 

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

 

9. 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 додату вредност, 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 на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

 

10. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за набавку последњег дана истека рока за 

подношење понуда, 21.08.2017.године у 12,00 часова у Малој сали Специјалне болнице. 

 

 

 

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  
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија, www.poreskauprava.gov.rs. 

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

средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, 

развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs . 

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

рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs. 

 

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Краљеве Воде 30, 

31315 Златибор, на e-mail: cigota.pravnasluzba@gmail.com или путем факса број 

031841182 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, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4/2017”. 

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. 

 

14. 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 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).  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:cigota.pravnasluzba@gmail.com
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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.  

 

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА  

      УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ  

      НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

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

којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке,за период од претходне 3 године 

пре објављивања позива за подношење понуда, и то: 

 

1) правоснажне судске одлуке или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправе о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправе о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у  

уговореном року;  

5) изјаве о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на  

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони  

односи;  

6) доказа о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису   

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

7) другог одговарајућег доказа примереног предмету јавне набавке, који се  

односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по  

раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  

 

 

 

16. 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 „Економски 

најповољнија понуда“.  

Елементи критеријума су: 

 а) Премија осигурања (цена)............................................................60 пондера 

 б) Бесповратна улагања у превентиву (изражена у РСД)..............30 пондера 

в) Рок за излазак на терен ради извиђаја и процене штете..............10 пондера 
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Премија осигурања (цена) 

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена премија 

осигурања без пореза исказана у обрасцу понуде са премијама које су понудили остали 

понуђачи. 

- Најнижа понуђена премија - 60 пондера 

- Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули: 

  Број пондера = (најнижа премија/понуђена премија) х 60 

Бесповратна улагања у превентиву (изражена у РСД) 

Овај критеријум подразумева: 

- да ће средства превентиве бити одобрена наручиоцу као бесповратна средства 

- да ће средства превентиве бити уплаћена наручиоцу у року од 30 дана од дана 

закључења уговора о осигурању 

- да ће средства превентиве бити уложена у: прегледе, сервисирање и нове 

набавке противпожарних апарата и друге опреме везане за уређаје за дојаву и 

гашење пожара и .... 

- добијена средства превентиве наручилац ће наменски искористити у року од 

шест месеци од дана добијања, односно од дана закључења посебног уговора о 

коришћењу средстава превентиве. 

 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 30 пондера. 

 

Понуђач са највећим износом понуђених средстава превентиве израженим у 

РСД добија 30 пондера. 

- Бодовање осталих понуђача: 

  Број пондера = (понуђена бесповратна улагања у превентиву/бесповратна улагања у               

         превентиву понуђача са највећим износом) х 30   

-Средства ће се користити у складу са Правилником о додели средтава превентиве-

наменски. 

Рок за излазак на терен ради извиђаја и процене штете 

 При оцени овог критеријума,већи број пондера ће добити понуђачи који понуде краће 

време(рок) изласка на терен проценитеља ради извиђаја и процене штете рачунајући од 

момента када им је штета пријављена. 

Број пондера понуђача ће бити обрачунат на следећи начин: 

 

Понуђено време Број пондера 

до 1 сат 10 

до 4 сата 6 

до 8 сати 4 

до 12 сати 2 

до 24 сата 1 

после 24 сата 0 

 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

понднера или истом понуђеном ценом 

 

Уколико се након бодовања утврди да две или више понуда имају исти број пондера 

(бодова) одлука о додели уговора биће донета у користи оног понуђача који је понудио 

нижу премију осигурања – цену. 
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17. 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.   

 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,подносилац пријаве,кандидат односно 

заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора,односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог закона 

 

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права заштиту права се може поднети у току 

целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. Захтев за заштиту права не задржава даље 

активности наручиоца до одређеног момента предвиђеног чланом 150,када има 

суспензивно дејство. 

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана пријема одлуке. 

 

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, 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 у изнoсу 

од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца на број жиро рачуна: 

840-30678845-06, шифра плаћања: 153,или 253, позив на број-подаци о броју или ознаци 
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јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП;назив наручиоца;број или ознака јавне набавке 

,корисник: буџет Републике Србије. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

 

 

19. 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.  

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може 

закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.(члан 113.став3.Закона 

о јавним набавкама). 

 

 

 

20.   ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако 

садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне 

документације. 

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном 

позиву.Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, 

враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања 

понуда, а на основу прегледа, утврђено да  испуњава све услове прописане  Закона о 

јавним набавкама и конкурсном документацијом. 

 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да 

испуњава све техничке спецификације 

 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена,коју наручилац није одбио због 

битних недостатака,која је одговарајућа,а не ограничава,нити условљава права наручиоца 

или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор 

најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама. 

 

 

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису 

могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
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поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 

због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године,односно у 

наредних шест месеци (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). 

Предметну одлуку наручилац ће образложити , навести разлоге обуставе поступка , 

упутство о правном средству и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у року од 3 дана од доношења одлуке. 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге - 

осигурање запослених и имовине Специјалне болнице "Чигота" број 4/2017. 

 

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 
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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 
 
 

 

 
 

1) 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 подизвођ 

 

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 подизвођ 

 

3) 

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 
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Напомена: 

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 

 

 

2) 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:   

4) 

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, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ПОНУДА БРОЈ ____________________ 

 

 

 

Р. 

број 

 

Врста  осигурања 

 

Износ 

премије за 

12 мес. без 

пореза  

Износ 

припадајућег 

пореза  

 

Укупно са 

припадајућим 

порезом  

 

1. 

Осигурање грађевинских 

објеката и опреме од ризика 

пожара и некихн других 

опасности 

   

2. 
Осигурање од провалне крађе 

и разбојништва 

   

 

3. 

Осигурање машина од лома и 

неких других опасности  

   

4. 

Комбиновано осигурање 

електронских рачунара, 

процесора и сл. уређаја 

   

5. 
Комбиновано осигурање 

преносивих уређаја 

   

 

6. 

Колективно осигурање 

запослених од последица 

несрећног случаја  

  

 

 

           

УКУПНО ПРЕМИЈА(1+2+3+4+5+6)_____________________________________________РСД 

 

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА НА ИМЕ ПРЕВЕНТИВЕ: _________________________РСД 

 Наручилац ће бесповратна средства на име превентиве искористити у циљу 

предупређења штетних догађаја на имовини, те повећања безбедности имовине и лица; 

 Наручилац се обавезује да ће средства превентиве искористити у року од 6 месеци од 

дана закључења уговора; 

 

Премију исказати са и без ПДВ-а 

 

Важност понуде : ___________ дана. Минимум 30 дана од дана отварања понуде. 

 

                                                                                                                  Потпис одговорног лица 

 

Датум: _____________                          М.П.                           _________________________    
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    VII    МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, 

парафира све стране, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора. 

 

 

 

 

Наручилац:  Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 

метаболизма "Златибор", Чајетина, Краљеве Воде 30, Златибор, (у даљем тексту: 

Осигураник) коју заступа в.д. директора, др. Жељко Стакић ,ПИБ: 101072092; матични 

број: 7221452 и 

 

Понуђач: ___________________________________________ са седиштем у 

_______________  улица ____________________________ број _____, (у даљем тексту: 

Осигуравач),  кога заступа  директор _____________________________________, 

ПИБ: _____________, матични број: ______________, број рачуна__________________ 

 

 

 

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ 

 
Члан 1. 

        Уговорне стране констатују: 

- да је Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор", Чајетина, као наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама 

(Службени гласник Републике Србије , број 124/12,24/05,54/09,75/14) спровела 

поступак јавне набавке мале вредности 4/2017 услуге осигурања запослених и 

имовине. 

- да је Наручилац у спроведеном поступку изабрао Осигуравача, као 

најповољнијег понуђача за јавну набавку услуге осигурања запослених и имовине 

сходно конкурсној документацији. 
           

 

Предмет уговора 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је пружање услуге – осигурање запослених и  имовине за 

потребе Осигураника, према спецификацији датој у понуди број _______________ од 

__________ 2017. године. 

 

Члан 3. 
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  Осигурањем је обухваћено следеће: 

- Осигурање грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких других 

опасности;  

-  Осигурање од провалне крађе и разбојништва  

- Осигурање машина од лома и неких других опасности; 

- Комбиновано осигурање електронских рачунара,процесора и сличних уређаја 

- Комбиновано осигурање преносивих уређаја; 

- Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја. 

 

 

 

  Укупна премија осигурања према усвојеној понуди  број _______ од ________ 

износи  ______________ динара без ПДВ-а, односно укупно ___________________ 

динара са ПДВ-ом. 

 

Обавезе осигураника 

Члан 4. 

Висина премије осигурања може да се усклађује са променом вредности добара 

и/или броја запослених, а све према условима и премијским стопама које су коришћене 

приликом сачињавања Понуде број _________ од _______ 2017. године. 

Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин како је исказао у 

Понуди број ___________ од ________ 2017. године осигура и новостечену имовину 

Осигураника у време трајања овог Уговора. 

Члан 5. 

 Осигураник неће прихватити полисе осигурања имовине и лица чија је премија 

осигурања обрачуната другачије него што је исказана у понуди Осигуравача број 

____________ од _________ 2017. године. 

 

Начин плаћања 

Члан 6. 

 Вредност услуге из члана 2. овог Уговора, која за буџетску 2017. годину износи 

_______________динара (словима: ______________________________) без обрачунатог 

ПДВ-а, осигураник плаћа у 12 месечних рата. 

 Осигураник је дужан да плати износ из става 1. овог члана у року од 30 дана од 

дана службеног пријема рачуна Осигуравача. 

 

Обавезе Осигураника и Осигуравача 

Члан 7. 

Осигуравач је дужан да Осигуранику плати накнаду штете по преузетим 

ризицима у року од 14 дана од дана пријема уредно комлетиране документације 

Осигураника, а Осигураник се обавезује да Осигуравачу доставља сву потребну 

документацију којом се доказује настала штета као последица осигураног ризика.   
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Бесповратна улагања у превентиву 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да ће Осигуравач Осигуранику извршити уплату 

бесповратних средстава на име превентиве у висини од ______________________ РСД, 

најкасније.  

 

Рокови 

Члан 9. 

 Овај уговор се закључује за период осигурања од 1.8.2017. до 1.8.2018. године, те 

уговорне стране сагласно констатују да период покрића осигураних случајева почиње 

тећи од 1.8.2017. године. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

Полисе осигурања важе од ___________________2017.године. 

Уговор се закључује на период од 12 месеци. 

 

 

Члан 11. 

 На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора, а нису овде поменуте, 

примениће се Закон о облигационим односима, Закон о осигурању и други законски 

прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 12. 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем споразума, а у 

колико то није могуће, надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

 

Члан 13. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака од 

уговорних страна задржава по  2 (два) примерка. 

 

 

 

 

 

ЗА ОСИГУРАНИКА 

 
 ЗА ОСИГУРАВАЧА 

_____________________                                                                 _____________________ 
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                VIII OБРАЗАЦ 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 ТРОШКОВА 

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ  

(у РСД) 

 

  

   

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА   

ПОНУДЕ   

   

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

 
  

  

  

  

  

   

Напомена:достављање овог обрасца није обавезно   
 

Место и датум: Понуђач:  

_______________ ______________________________ 

 
 
 

М.П. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуте - остигурање запослених и имовине Специјалне болнице 

"Чигота", бр. 4/2017 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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