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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/2015 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. 29/2013,104/2013 и 
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 
1/2019, деловодни број Одлуке 01.3-1-1/2019  и Решења о образовању Комисије 
за јавну набавку број 01.3-1-2/2019 припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности услуга осигурања имовине, запослених и 

возила ЈНМВ бр. 1/2019  
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља 

 

  
 

         I                              Општи подаци о јавној набавци  

 

  
 

II Подаци о предмету јавне набавке  

 

  
 

III Техничке карактеристике предмета набавке  

 

  
 

 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.  

 

IV 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност  

 

 тих услова  

 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду  

 

  
 

VI Образац понуде  

 

  
 

VII Модел уговора  

 

  
 

VIII Образац изјаве о независној понуди  

 

IX Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. i  76. Законa  

 

X Образац трошкова припреме понуде 
 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 
75. ст. 2. Закона о јавним набавакама 

 

 

 

Конкурсна документација има укупно 44 странe. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом здравља „Др Милорад - Мика Павловић“Инђија 
Адреса: Српскоцрквена број 5, 22320 Инђија 
Интернет страница: www.dzindjija.rs 
ПИБ: 101799726; МБ: 08004102;  Текући рачун: 840-461661-14  Управа за трезор 
- филијала Инђија  
 
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 су услуге осигурања имовине, запоселних и лица за 
потребе ДЗ „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија на период од 12 месеци. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт – Селаковић Драгољуб за техничку спецификацију и Врачар 
Анђелка на е - mail адреса javnenabavke@dzindjija.rs Заинтересовано лице 
може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда, и то радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-14 часова. Сва 
питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени . 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 

 
 Предмет јавне набавке бр. 1/2019 је набавка услуга осигурања имовине, 
запослених и лица – ознака из општег речника набавке  66510000-  услуге 
осигурања на период од 12 месеци. 
 
 Предмет јавне набавке није обликован у партије . 
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III-  ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Врста и опис услуга      
Предмет јавне набавке је: набавка услуга је услуга осигурања имовине, 

запослених и возила за потребе ДЗ Инђија , за период од 12 месеци .  
Врста и спецификација услуга које су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у 
делу Техничка спецификација услуга, Образац број 5 - табеларни део понуде.  
Понуђач са којим се закључи уговор о јавној набавци услуге осигурања у обавези је да 
под истим условима и на исти начин осигура новозапослена лица код Наручиоца у 
време трајања овог уговора, и то тако што ће се месечно достављати понуђачу 
ажурирани списак, као и да ће у случају престанка радног односа одређених лица, 
наручилац благовремено обавестити понуђача о промени.  
Понуђач је у обавези је да под истим условима и на исти начин осигура новостечену 
имовину и возила Наручиоца у време трајања овог уговора.  

 
1.   ОСИГУРАЊЕ  ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ СА ПОКРИЋЕМ 

ОСНОВНИХ РИЗИКА И НЕКИХ ДОПУНСКИХ РИЗИКА: 

 

Предмет / Осигурани ризици 

Сума осигурања 

Грађевински објекти зграде површина укупно 
8.122,02 м2 

 

249.955.897,63 

Доплатци:  

-за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета 

 

Опрема-канцеларијска,комуникациона,електронска 
и фотографска,опрема за  домаћинство и 
угоститељство 

 

61.724.498,10 

Опрема -медицинска и лабораторијска опрема 

 

114.526.699,80 

Опрема- ренген апарати 
36.848.632,27 

Залихе 
20.876.858,85 

Допунски ризик излив воде из инсталација на 

први ризик 

 

Грађевински објекти-на 1% од вредности сваког 
грађевинског објекта 

 

2.499.558,97 

Опрема-на три посто од вредности укупне опреме  

 

5.287.535,94 

Опрема- ренген апарати -на три посто од вредности 
залиха 

 

1.105.458,97  

Залихе-на три посто од вредности залиха 
 

626.305,77 
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Основица за обрачун премије осигурања грађевинских објеката од пожара и осталих 
основних ризика је сума осигурања. 
Основица за обрачун премије осигурања опреме  од пожара и осталих основних ризика 
је набавна књиговодствена вредност са стањем на дан 31.12.2018 године, а залиха је 
сума осигурања по набавној цени. 
Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности према 

приложеној спецификацији ОСНОВНИ РИЗИЦИ.  

 Осигурање имовине са покривеним ризицима: пожар, удар грома, експлозија, пад 
летелице, олуја, манифестације и демонстрације, удар сопственог моторног возила;  
- Наступањем осигураног случаја осигурањем су обухваћене: штете од уништења или 
оштећења осигураних ствари проузроковане приликом спашавања услед насталог 
осигураног случаја;  
- Штете због нестанака осигуране ствари приликом настанака осигураног случаја; 
 - Трошкови учињени поводом рашчишћавања и рушења у вези са насталим 
осигураним случајем на осигураној ствари;  
- Осигурач је дужан да исплати надокнаду само за непосредну штету на осигураној 
ствари. 
 

У колони „Допунски ризици“ обрачунава се премија за ДОПУНСКИ РИЗИК - 

ИЗЛИВ ВОДЕ ИЗ ИНСТАЛАЦИЈА код грађевинских објеката и то на њихову 

пуну вредност.  
Штете због нестанака осигуране ствари приликом настанака осигураног случаја; - 
Трошкови учињени поводом рашчишћавања и рушења у вези са насталим осигураним 
случајем на осигураној ствари; 
 
Преглед грађевинских објеката са исказаним појединим вредностима 

Предмет / Осигурани ризици 
Површина 

Сума осигурања 

Грађевински објекти: 

 
  

1.зграда Дома здравља Инђија и 
апотека Инђија  

6776,00 m2 
212,005,653.35 

2.здравствена амбуланта Бешка 185,46 m2 5,802,622.41 

3.апотека Бешка 74,32 m2 2,325,304.09 

4.стан  у друштвеној својини 1 и 2 у 
Бешки 

121,01 m2 

971,508.22 

5. Амбуланта Крчедин 156,56 m2 4,898,407.01 

6.Амбуланта Марадик 161,30 м2 5,046,710.85 

7.Амбуланта Чортановци 95,77 m2 2,996,425.90 

8. Амбуланта Нови Карловци 161,30 m2 5,046,710.85 

9. Амбуланта Љуково 85,00 m2 2,659,457.05 

10. Амбуланта Нови Сланкамен 161,30 м2 5,046,710.85 

11. Амбуланта Стари Сланкамен 
86,00 m2 

2,690,744.78 
12. Стан у друштвеној својини у 
Инђији 

58,00 m2 
465,642.27 

Укупно  
8.122,02 м2  

249,955,897.63 
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1.2. ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА: 

 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања 

Сва механичка опрема у саставу грађевинских 
објеката на 10 % вредности грађевинских објеката 24.995.589,76 

Опрема-комуникациона,електронска и 
фотографска,опрема за  домаћинство и 
угоститељство 

 

61.724.498,10 

Опрема-медицинска и лабораторијска 
 

114.526.699,80 

Опрема- ренген апарати 36.848.632,27 

Доплатци:   

-за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета (не односи се на рентген апарате) 

 

- за изналажење грешке  

- за земљане радове  

Основица за обрачун премије осигурања за механичку опрему у саставу грађевинских 
објеката је 10 % вредности грађевинског објекта, а за опрему је набавна 
књиговодствена вредност са стањем на дан 31.12.2018 године. 
У механичку опрему у саставу грађевинских објеката спада машинска опрема, 
водоводна и канализациона мрежа, електроинсталације, инсталације централног 
грејања и остало. 
У опрему спада медицинска опрема, машине и апарати са књиговодствене евиденције. 
Осигурање се закључује без учешћа наручиоца у штети. 
 

1.3.КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ: 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања 

Опрема-рачунари и рачунарска опрема 19.967.451,74 

Доплатци: 
 

-за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета и откуп одбитне франшизе 

 

 
Потребно  је  исказати  понуду  за  комбиновано  осигурање рачунара  које  обухвата  
ризике  пожара, удара  грома,  експлозије,  олује,  града, провалне крађе и 
разбојништва, лом машина и др.  
Премију је потребно обрачунати са укљученим доплатком за откуп одбитне франшизе 
односно без учешћа  наручиоца у штети и доплатком за откуп амортизоване 
вредности код деломичних штета.      
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1.4. ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО НА СУМУ „ПРВОГ РИЗИКА“, 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања 

Опрема (машине, апарати, намештај) 2.000.000,00 

Залихе 1.000.000,00 

Доплатци:  

-за откуп одбтине франшизе  

Основица  за  обрачун премије осигурања је сума "првог ризика" наведена у табели.  
 
Преглед провалних крађа и разбојништва подељен по локацијама: 

Објекат- локација 

 

Опрема Залихе 

Грађевински објекти: 

 
 

 

1.зграда Дома здравља Инђија и апотека 
Инђија  1,080,000.00 530,000.00 

2.здравствена амбуланта Бешка 300,000.00 50,000.00 

3.апотека Бешка 90,000.00 200,000.00 

4.стан  у друштвеној својини 1 и 2 у 
Бешки 20,000.00 0.00 

5. Амбуланта Крчедин 20,000.00 20,000.00 

6.Амбуланта Марадик 90,000.00 20,000.00 

7.Амбуланта Чортановци 20,000.00 20,000.00 

8. Амбуланта Нови Карловци 90,000.00 50,000.00 

9. Амбуланта Љуково 40,000.00 20,000.00 

10. Амбуланта Нови Сланкамен 140,000.00 50,000.00 

11. Амбуланта Стари Сланкамен 90,000.00 40,000.00 

12. Стан у друштвеној својини у Инђији 20,000.00 0.00 

Укупно  2,000,000,00 1,000,000.00 

 

1.5. ЛОМ СТАКАЛА на први ризик 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања 

СТАКЛО од 4мм Р-100м2х12х4мм 300.000,00 

СТАКЛО од 4мм Р-100м2х,4мм 300.000,00 

Осигурање се односи укупно на све стаклене површине свих грађевинских објеката 
обухваћених осигурањем.   
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2. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ( аутокаско осигурање, 

обавезно осигурање од аутоодговорности и осигурање возача и путника) 

2.1. КАСКО ОСИГУРАЊЕ 

R.br VRSTA VOZILA MARKA VOZILA 

GOD. 
PROIZ
VODNJ

E 

SNAG
A 

MOT
ORA 
U KW  

ZAPR. 
MOT. 

REGISTARS
KA O. 

BR0J 
LICA U 

V + 
LEŽAJ BROJ MOTORA BROJ ŠASIJE 

NAB.VR.KARTI
CA OSN.SR 

Obim 
pokrica 

1 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FV 5 

188A40006339
007 

ZFA18800007
042442 796,473.65 

osnovni 
kasko 

2 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FL 5 

188A40006339
019 

ZFA18800007
042041 796,473.65 

osnovni 
kasko 

3 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 037 - 
SA 5 

188A40006284
747 

ZFA18800007
042314 796,473.65 

osnovni 
kasko 

4 
PUTNIČKO 

VOZILO 
TOJOTA-
AURIS 2012 97 1598 

IN - 018 - 
ŠG 5 1ZRU595296 

SB1ME3JE90
E004313 1,994,365.00 

osnovni 
kasko 

5 
SPECIJALNO 

VOZILO 
MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 039 - 
ZR 

5 + 
LEŽ. 61198170049 

WDF9036621
AD50443 4,023,696.98 

osnovni 
kasko 

6 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT-
TRAFIC 2013 84 1995 

IN - 019 - 
DE 

3 + 
2LEŽ. 

M9RF692C062
603 

VF1FLB1BED
Y489604 4,079,639.00 

osnovni 
kasko 

7 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2007 74 2464 

IN - 031 - 
MG 

5 + 
LEŽ. 

   
G9UA650C068

871 
VF1UDC2G63

8447707 6,771,628.00 
osnovni 
kasko 

8 
PUTNIČKO-
DIJALIZA- 

MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 035 - 
DG 8 + 1 

611981511758
59 

WDB9036721
R925779 3,781,142.90 

osnovni 
kasko 

9 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2008 88 2464 

IN - 009 - 
ZC 

8 + 
LEŽ. 

G9UA650C157
408 

VF1FDC1L64
0465653 3,382,021.60 

osnovni 
kasko 

10 
SPECIJALNO 

VOZILO 
PEUGEOT 
BOXER 2018 96 1997 

IN - 039 - 
AA 

5 + 
LEŽ. 

PSAAH0310DY
ZZ4251007 

VF3YB2MFB1
2J13388 3.721.464,00 

osnovni 
kasko 

НАПОМЕНА:осигурање се закључује без учешћа наручиоца у штети и основно каско 
осигурање без крађе. За обрачунавање премија за ауто каско осигурање возила узети 

новонабавне вредности возила из важећег каталога АМСС. За возилo под ред.бројем 5  из 
табеле 2.1. почетак осигурања креће од 23.12.2019 године, а за возило под редним бројем 6 
почетак осигурања креће од 11.12.2019 године.  

 

2.2. ОСИГУРАЊЕ ВОЗАЧА, ПУТНИКА И РАДНИКА У ВОЗИЛИМА ОД ПОСЛЕДИЦА 

НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (АУТО НЕЗГОДА) 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања 

Смрт услед несрећног случаја 500,000.00 

100% Инвалидитет услед несрећног случаја 1.000,000.00 
       Основица за обрачун премије осигурања ј е  о с и г у р а н а  с у м а  по једном лицу на 
период од годину дана. 

Понуђена премија мора да садржи покриће осигураних ризика за возаче и путнике у свим 
возилима према подацима са списка у табели 2.3, за укупно 12 возила. 

 

2.3.ДЕЛИМИЧНО КАСКО ОСИГУРАЊЕ                                               Табела 2.3. 

R.
br 

VRSTA 
VOZILA 

MARKA 
VOZILA 

GOD. 
PROI
ZVOD 

SNA
GA 

MOT
ORA 

U 
KW  

ZAPR. 
MOT. 

REGISTA
RSKA O. 

BR0J 
LICA 
U V + 
LEŽAJ 

BROJ 
MOTORA 

BROJ 
ŠASIJE 

Nab.vr.osnov
nih sr. 

Suma 
osiguran

ja 

1 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2007 74 2464 

IN - 031 - 
MG 

5 + 
LEŽ. 

   
G9UA650
C068871 

VF1UDC2G
638447707 6,771,628.00 120.000 
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2 
PUTNIČKO-
DIJALIZA- 

MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 035 - 
DG 8 + 1 

61198151
175859 

WDB90367
21R925779 3,781,142.90 60.000 

3 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2008 88 2464 

IN - 009 - 
ZC 

8 + 
LEŽ. 

G9UA650
C157408 

VF1FDC1L
640465653 3,382,021.60 60.000 

4 
SPECIJALNO 

VOZILO 
MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 012 - 
ZR 

5 + 
LEŽ. 

61198170
049 

WDF90366
21A950443 4,023,696.98 80.000 

5 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT-
TRAFIC 2013 84 1995 

IN - 019 - 
DE 

3 + 
2LEŽ. 

M9RF692
C062603 

VF1FLB1B
EDY489604 4,079,639.00 70.000 

6 
PUTNIČKO 

VOZILO 
ZASTAVA - 
101  2006 40.5 1116 

IN - 003 - 
DB 5 

128A0641
606577 

VX1128A00
01108336 354,708.00 16.000 

7 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-
ZASTAVA-10 2008 44 1242 

IN - 034 - 
DI 5 

188A4000
4268285 

VX1188000
00002262 640,000.00 40.000 

8 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FV 5 

188A4000
6339007 

ZFA188000
07042442 796,473.65 40.000 

9 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FL 5 

188A4000
6339019 

ZFA188000
07042041 796,473.65 40.000 

10 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 037 - 
SA 5 

188A4000
6284747 

ZFA188000
07042314 796,473.65 40.000 

11 
PUTNIČKO 

VOZILO 
TOJOTA-
AURIS 2012 97 1598 

IN - 018 - 
ŠG 5 

1ZRU595
296 

SB1ME3JE
90E004313 1,994,365.00 45.000 

12 
SPECIJALNO 

VOZILO 
PEUGEOT 
BOXER 2018 96 1997 

IN - 039 - 
AA 

5 + 
LEŽ. 

PSAAH03
10DYZZ4
251007 

VF3YB2MF
B12J13388 3.721.464,00 

70.000,0
0 

Напомена: без учешћа наручиоца у штетном догађају. Под делимичним каско осигурањем се 
подразумева осигурање стакала на возилу. Ризици који се осигуравају су лом стакала на возилу 
комбинација А. 

 
2.4. ОСИГУРАЊЕ ВЛАСНИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА 

ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА (АУТООДГОВОРНОСТ) 

Осигурава се одговорност власника моторних возила из тачке 2.4. за штету која се, без обзира 
ко управља моторним возилом, употребом моторног возила причини трећим лицима услед 
смрти, повреде тела, нарушавања здравља, уништења или оштећења ствари, а у складу са 
Законом. ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ при регистрацији 

возила. 

За обрачун премије аутоодговорности узети Премијски степен 4 (без бонуса и малуса). 

У осигуравајуће покриће свако возило ће бити укључено по истеку важења претходно 

закључених полиса. 
    

VRSTA 
VOZILA 

MARKA 
VOZILA 

GOD. 
PROI
ZVO
DNJ

E 

SNAG
A 

MOT
ORA 

U 
KW  

ZAPR. 
MOT

. 
REGISTARS
KA O. 

BR0J 
LICA U 

V + 
LEŽAJ BROJ MOTORA BROJ ŠASIJE 

1 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2007 74 2464 IN - 031 - MG 5 + LEŽ. 

   
G9UA650C0688

71 
VF1UDC2G638

447707 

2 
PUTNIČKO-

DIJALIZA- 
MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 IN - 035 - DG 8 + 1 61198151175859 

WDB9036721R
925779 

3 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2008 88 2464 IN - 009 - ZC 8 + LEŽ. 

G9UA650C15740
8 

VF1FDC1L6404
65653 

4 
SPECIJALNO 

VOZILO 
MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 IN - 039 - ZR 5 + LEŽ. 61198170049 

WDF9036621A9
50443 

5 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT-
TRAFIC 2013 84 1995 IN - 019 - DE 

3 + 
2LEŽ. 

M9RF692C06260
3 

VF1FLB1BEDY
489604 
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6 
PUTNIČKO 

VOZILO 
ZASTAVA - 
101  2006 40.5 1116 IN - 003 - DB 5 128A0641606577 

VX1128A00011
08336 

7 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
ZASTAVA-
10 2008 44 1242 IN - 034 - DI 5 

188A4000426828
5 

VX11880000000
2262 

8 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 IN - 010 - FV 5 

188A4000633900
7 

ZFA1880000704
2442 

9 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 IN - 010 - FL 5 

188A4000633901
9 

ZFA1880000704
2041 

10 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 IN - 037 - SA 5 

188A4000628474
7 

ZFA1880000704
2314 

11 
PUTNIČKO 

VOZILO 
TOJOTA-
AURIS 2012 97 1598 IN - 018 - ŠG 5 1ZRU595296 

SB1ME3JE90E0
04313 

12 

PUTNIČKO 
VOZILO 

PUNTO 
ZASTAVA 
10 2007 44 1242 IN 006 CM 5 

ZFA188000009978

12 

188A4000382355

9 

13 

PUTNIČKO 
VOZILO 

PUNTO 
ZASTAVA 
10 2007 44 1242 IN 006 CL 5 

ZFA188000009986

76 

188A4000382768

1 

14 

SPECIJALNO 
VOZILO 

PEUGEOT 
BOXER 2018 96 1997 IN - 039 - AA 5 + LEŽ. 

PSAAH0310DYZ
Z4251007 

VF3YB2MFB12J
13388 

 
3. КОЛЕКТИВНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА 

НЕСРЕТНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) ТОКОМ 24 ЧАСА СА УКЉУЧЕНИМ УВЕЋАНИМ 

ИЗНОСОМ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА СА 

ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ( СХМП, КУЋНО ЛЕЋЕЊЕ И РТГ СЛУЖБА)  

3.1.КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ 

СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)  У ТОКУ ЧИТАВОГ ДАНА - 24 ЧАСА 

Предмет / Осигурани ризици( 246 запослени) 
Осигурана сума по једном 

запосленом 

Смрт  300,000.00 

 Трајни инвалидитет услед незгоде  500,000.00 

Трошкови лечења 40.000,00 

Дневна накнада 500,00 

Основица  за обрачун премије осигурања ј е  о с и г у р а н а  с у м а  по једном запосленом на 
период од годину дана. 
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. 

3.2.КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА СА 

ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ( Служба хитне медицинске помоћи, кућно лечење и РТГ 

служба) ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)  У ТОКУ ЧИТАВОГ 

ДАНА - 24 ЧАСА 

Предмет / Осигурани ризици( 71 запослених) 
Осигурана сума по једном 

запосленом 

Смрт  600,000.00 



Конкурсна документација 

 
 

Страна 11 oд 44 

 

Трајни инвалидитет услед незгоде 1.000,000.00 

Трошкови лечења 80.000,00 

Дневна накнада 1.000,00 

НАПОМЕНА:Према званичној кадровској евиденцији укупан тренутан број запослених 
износи 317 од којих 71 радника ради на местима са повећаним ризиком, што значи да је за 246 
радника потребно колективно осигурање.  

Наручилац задржава право да иврши корекцију броја запослених према постојећем 
броју запослених лица. 
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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. 4) Закона); 

4) 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). 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – решење за 
обављање послова осигурања издатo од стране НБС и потврде да 
понуђачу није престала важност исте у моменту објављивања јавног 
позива (јавни позив објављен 08.03.2019 године) или навођењем 
интернет адресе где се може наћи јавно доступан податак 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.3. 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 а додатне услове испуњавају заједно осим код Техничког и 
кадровског капацитета где сваки члан из групе Понуђача овај услов 
испуњава посебно.  

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. 

 
Додатни услови  
Пословни и финансијски капацитет 
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1 ) да има ажурност у решавању штета у 2017. години већу од 90% према 
 извештају о ликвидираним штетама са сајта НБС.Обрачун се врши према 
 следећој формули: 
 

бр. решених штета 2017 + бр. сторнираних и одбијених штета у 2017.  
%аж=___________________________________________________________  
*100 
  бр. резервисаних штета на крају 2016. + бр. пријављених штета у 2017. 
 
 2) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 
 9001 систем менаџмента и управљања квалитетом; 
  
 
 3) Технички и кадровски капацитет: 
- да  понуђач  располаже  неопходним  техничким  капацитетом  за  пружање  
предметних услуга (располаже са најмање 3 рачунара, софтвера). 
- Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време најмање 
3 запослена који раде на пословима који су у вези са предметом ове јавне 
набавкe. 
 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона. 
 
Испуњеност обавезног услова по да тачком 1.1 подтачка 5. дефинисаног 
овом конкурсном документацијом, у складу са чланом 75. став 1. тачка 4) 
Закона о јавним набавкама, понуђач доказује, достављањем уз понуду, 
неоверене фотокопије важеће дозволе за обављање делатности издату од 
стране НБС која је предмет јавне набавке и потврде да дозвола није 
престала да важи. 
 
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. 
Образац Изјаве о испуњености услова саставни је део конкурсне документације 
(Образац  бр. IX). 

 
Испуњеност додатних услова у поступку предмета јавне набавке, у складу 

са Чланом 76.став 2., понуђач доказује достављањем следећих доказа, и то: 
 
1.Писмена изјава коју сачињава понуђач, оверена печатом и потписом 

понуђача о броју ликвидираних штета, а на основу приложеног извештаја ''Број 
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штета по друштвима за осигурање у 2017 години'' са веб сајта www.nbs.rs-
nadzori; 

2. важећи Сертификат ISO 9001; 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 
VIII), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
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. 
 

 
 

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.  
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: Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, 
Инђија, ул. Српскоцрквена  бр. 5 служба општих послова канцеларија број 
267 ( радно време сваког радног дана од 7 до 14 часова) , са назнаком са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге осигурања имовине, 
запослених и возила  ЈНМВ бр. 1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 18.03.2019 године  до 11:00 часова .  

 
Поступак отварања понуде ће се обавити дана 18.03.2019 године у 

просторијама Дома здравља Инђија, канцеларија 269, са почетком у 11:30 
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 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 

• ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – који попуњава понуђач 

• ИЗЈАВЕ – које попуњава понуђач. 
• МОДЕЛ УГОВОРА –које попуњава понуђач  
• Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке и потврде да дозвола није престала да важи. 
• Писмена изјава коју сачињава понуђач, оверена печатом и потписом 

понуђача о броју ликвидираних штета, а на основу приложеног извештаја 
''Број штета по друштвима за осигурање у 2017. години'' са веб сајта 
www.nbs.rs-nadzori; 

• важећи Сертификат ISO 9001; 
 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Конкурсна документације није обликована по партијама. 

 
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.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу сваког радног 
дана од 7 до 14 часова : Дом здравља „Др „Др Милорад Мика Павловић“, 
Инђија, ул. Српскоцрквена  бр.5 служба општих послова канцеларија 267  

са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине, запослених и 
возила,  ЈНМВ бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине, запослених и 
возила, ЈНМВ бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине, запослених и 
возила,, ЈНМВ бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине, 
запослених и возила, ЈНМВ бр. 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”или 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и емаил . 
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 Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IX). 
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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА и Споразум као саставни део заједничке 

понуде 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који садржи:  

• Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

• Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IX). 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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. 
 
Начин и услови плаћања: Уговарач осигурања се обавезује да доспелу 
премију осигурања плаћа на рачун Осигуравача, по закљученим полисама, на 
основу истављених рачуна и то на следећи начина:  
- Осигурање имовине (зграда, опреме, залиха): у 12 (дванаест) једнаких 
месечних рата, с тим што ће прва рата бити увећана за укупно обрачунати 
порез. 
- Осигурање лица: у  12 (дванаест) једнаких месечних рата. 
- Осигурање возила:  
За аутокаско, делимично каско и осигурање путника од последица несрећног 
случаја (незгоде):  у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, с тим што ће прва 
рата бити увећана за укупно обрачунати порез. 
За аутоодговорност: Приликом регистрације возила, једном годишње, за свако 
возило појединачно. 
Плаћање годишње премије осигурања у износима који су утврђени полисама 
осигурања вршиће се у једнаким месечним ратама, без обрачунате камате, чији 
рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана испостављања фактуре 
осим код аутоодговорности. 
 
Рок за испату одштетних захтева не може бити краћи од 15 дана од дана 
достављања уредног Захтева са комплетном документацијом осигуравачу. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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, 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. 
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Понуђач даје цену за период осигурања од 1 (једне) године, у складу са 
траженим подацима. 
Цена мора бити фиксна у току трајања издате полисе на годишњем нивоу. 
Цену услуга које су предмет уговора понуђач може кориговати у току године до  
висине премије прописане од стране Владе Републике Србије, односно 
надлежног Министарства.  
 
Начин и рокови плаћања другачији од наведеног су искључени, те ће понуде са 
таквим начином и роковима плаћања бити одбијене као неисправне. 
Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама, односно тражиће 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
 
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  
Понуђач ко ме  с е  д од ел и  уго во р  је дужан да у моменту потписивања 
уговора у корист Наручиоца достави средства финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла и то: 
-једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу; 
-менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без 
протеста»,на износ од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 
30 дана дужим од коначног извршења услуге; 
-копију захтева за регистрацију менице оверене од стране 
пословне банке; 
-копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном 
овлашћењу). 
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се 
активирати (уновчити) ако понуђач: 
-неиспоштује одредбе уговора; 
-неизврши услугу у уговореном року и на начин дефинисан конкурсном 
документацијом; 
-повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. За случај да се 
продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и 
рокови важења средстава финансијског обезбеђења. 
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Меница и менична овлашћења треба да буду оверена  печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским 
средствима наведеног у приложеном депо картону. 

Картони депонованих потписа лица овлашћеног за располагање 
финансијским средствима, који се прилажу морају бити издати од пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити 
неопозиви,безусловни,и плативи на први позив и без права на приговор, не 
могу да са држе додатне услове за  исплату, краће рокове као и мањи износ 
од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова која је утврђена у самом уговору. 

Сматраће се да  уговор није закључен,а наручилац може уговор 
закључити са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне 
документације, уколико Извршилац недостави средства финансијског 
обезбеђења из става1.овог члана. 

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља 
понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача 

дати средство обезбеђења. 
 

 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагањe. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца: Дома здравља “Др Милорад М Павловић“ Инђија, 
Српскоцрквена број 5 служба општих послова канцеларија 267  

електронске поште на e-mail: javnenabavke@dzindjija.rs  или факсом на број 
022/510-035 сваким радним даном од 7 до 14 часова 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 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,            
ЈНМВ бр.1/2019 . 
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. 
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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 
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.  РАЗЛОЗИ  ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
Понуда ће бити одбијена: 
1) уколико није благовремена; 
2) уколико поседује битне недостатке; 
3) уколико није одговарајућа; 
4) уколико ограничава права наручиоца; 
5) уколико условљава права наручиоца; 
6) уколико ограничава обавезе понуђача; 
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
 
17.БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
18. 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“.  
 
19. 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  
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који je понудио краћи рок за 
исплату одштетних захтева. Уколико две или више понуда имају исти рок за 
исплату одштетних захтева, биће изабрана понуда оног понуђача чији је % 
ажурности у решавању штета у 2017 години већи, а уколико и тада буде понуда 
који су остварили исти % ажурности биће изабрана понуда оног понуђача чија 
је понуда прва стигла код наручиоца ( деловодни број понуде).  
 
20. 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 немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља X). 
 
 21. 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. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, (односно оквирног 
споразума) у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 
набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, Дому здравља “Др Милорад 
М Павловић“ Инђија, Српскоцрквена број 5, служба општих послова 
канцеларија 267 а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-
маил (e-mail javnenabavke@dzindjija.rs), факсом на број (022/510-035) или 
препорученом пошиљком са повратницом сваким радним даном од 7 до 14 
часова. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није 
другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
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 4. овог 
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одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу 
оквирног споразума) и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки (односно доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 
споразума у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама). 

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 захтева 
из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ уз ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара. 

Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 

Позив на број: (број или ознака јавне набавке), 

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 

Корисник: Буџет Републике Србије. 
 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР – ПОЛИСЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци – ПОЛИСЕ ће бити закључене са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149. став 6. 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.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем.  
Потписивање уговора ће се обавити након доношења одлуке о додели уговора 
и истека рока за достављање Захтева за заштиту права понуђача.  
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У случају пријема Захтева за заштиту права понуђача од неког учесника у 
поступку јавне набавке, потписивање уговора ће се обавити након добијања 
правоснажног решења по захтеву. 
 
 
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама 
након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга 
осигурања имовине, запослених и возила за потребе ДЗ Инђија на период од 12 
месеци  - ЈНМВ број 1/2019  
 
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 понуђа 
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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, 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. 
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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, 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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5) ПОНУДА - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за набавку услуга осигурања 
имовине, запослених и возила - ЈНМВ број 1/2019 
 

Бр._________од_________________________________ 

Назив понуђача:_________________________________________________________ 
Седиште и адреса:_________________________________________________________ 

Понуду дајем (означити): 
самостално 
са подизвођачем 
 као заједничку понуду 

ОПИС Износ 

Понуђена укупна фиксна годишња премија код вршења услуге осигурања 

имовине, запослених лица  и возила  за потребе Дома здравља Инђија за 

период од 12 месеци 

 
 

Укупно са порезом  

Плаћање годишње премије за услугу осигурања запослених лица,  имовине и возила вршиће се у 12 једнаких 

месечних рата без обрачуна камате са роком плаћања ___ дана од испостављања рачуна (изизев аутоодговорности) 

Рок важења понуде износи______________дана од дана отварања понуда. 

Рок за исплату одштетних захтева: Рок за исплату одштетних захтева је ___ (____________) дана од дана 

достављања уредног Захтева са комплетном документацијом. 

Датум и место:                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица: 
                                                                                                           МП                                    ______________________              
                                                                                                                                                        (име,презиме,функција) 

 
- Саставни део понуде је образац  5. Техничке спецификације. 
- Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 
-Осигуравач je дужан да достави услове осигурања који су предмет ове јавне 

набавке; 
 
Датум                    Понуђач 

    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 у супротном понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 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 5 
Т Е Х Н И Ч К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

са структуром цена за Услугу осигурања за период од 12 месеци  

 
1.   ОСИГУРАЊЕ  ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ СА ПОКРИЋЕМ 

ОСНОВНИХ РИЗИКА И НЕКИХ ДОПУНСКИХ РИЗИКА: 

 

Предмет / Осигурани ризици 

Сума осигурања Премија за 

период од годину 

дана 

Грађевински објекти зграде површина укупно 
8.122,02 м2 

249.955.897,63  

Доплатци:   

-за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета 

  

Опрема-канцеларијска,комуникациона,електронска 
и фотографска,опрема за  домаћинство и 
угоститељство 

61.724.498,10  

Опрема -медицинска и лабораторисјка опрема 

114.526.699,80  

Опрема- ренген  
36.848.632,27  

Залихе 
20.876.858,85  

Допунски ризик излив воде из инсталација на 

први ризик 

  

Грађевиснки објекти-на 1% од вредности сваког 
грађевинског објекта 

2.499.558,97  

Опрема-на три посто од вредности укупне опреме  

5.287.535,94  

Опрема-ренген апарати на три посто од вредности 
укупне опреме 

 

1.105.458,97 

 

Залихе-на три посто од вредности залиха 
 

626.305,77 

,90 

 

УКУПНО 

  

 
Преглед грађевинских објеката са исказаним појединим вредностима 

Предмет / Осигурани ризици 
Површина 

Сума осигурања 
Премија 

осигурања  

Грађевински објекти: 

 
 

 
 

1.зграда Дома здравља Инђија и апотека 
Инђија  

6776,00 m2 

 

 
212,005,653.35 

 

2.здравствена амбуланта Бешка 
185,46 m2 

5,802,622.41 
 

3.апотека Бешка 
74,32 m2 

2,325,304.09 
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4.стан  у друштвеној својини 1 и 2 у 
Бешки 

121,01 m2 

971,508.22 

 

5. Амбуланта Крчедин 
156,56 m2 

4,898,407.01 
 

6.Амбуланта Марадик 
161,30 м2 

5,046,710.85 
 

7.Амбуланта Чортановци 
95,77 m2 

2,996,425.90 
 

8. Амбуланта Нови Карловци 
161,30 m2 

5,046,710.85 
 

9. Амбуланта Љуково 
85,00 m2 

2,659,457.05 
 

10. Амбуланта Нови Сланкамен 
161,30 м2 

5,046,710.85 
 

11. Амбуланта Стари Сланкамен 

86,00 m2 

2,690,744.78 

 

12. Стан у друштвеној својини у Инђији 

58,00 m2 

465,642.27 

 

Укупно  
8.122,02 м2  

249,955,897.63 
 

 
1.2. ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА: 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања Премија 

осигурања 

Сва механичка опрема у саставу грађевинских 
објеката на 10 % вредности грађевинских објеката 24.995.589,76 

 

Опрема-комуникациона,електронска и 
фотографска,опрема за  домаћинство и 
угоститељство 

61.724.498,10  

Опрема-медицинска и лабораторијска 114.526.699,80  

Опрема- ренген апарати 36.848.632,27  

Доплатци:   

-за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета 

  

- за изналажење грешке   

- за земљане радове   

УКУПНО   

 

1.3.КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ: 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума 

осигурања 

Премија осигурања 

Опрема-рачунари и рачунарска опрема 19.967.451,74  

Доплатци:   

-за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета 

  

УКУПНО   
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1.4. ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО НА СУМУ „ПРВОГ РИЗИКА“, 
 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања Премија 

осигурања 

Опрема (машине, апарати, намештај) 2.000.000,00  

Залихе 1.000.000,00  

Доплатци:   

-за откуп одбтине франшизе   

УКУПНО   

 
 
Преглед провалних крађа и разбојништва подељен по локацијама: 

Објекат- локација 

 

Опрема Залихе 

Грађевински објекти: 

 
  

1.зграда Дома здравља Инђија и апотека 
Инђија  1,080,000.00 530,000.00 

2.здравствена амбуланта Бешка 300,000.00 50,000.00 

3.апотека Бешка 90,000.00 200,000.00 

4.стан  у друштвеној својини 1 и 2 у 
Бешки 20,000.00 0.00 

5. Амбуланта Крчедин 20,000.00 20,000.00 

6.Амбуланта Марадик 90,000.00 20,000.00 

7.Амбуланта Чортановци 20,000.00 20,000.00 

8. Амбуланта Нови Карловци 90,000.00 50,000.00 

9. Амбуланта Љуково 40,000.00 20,000.00 

10. Амбуланта Нови Сланкамен 140,000.00 50,000.00 

11. Амбуланта Стари Сланкамен 90,000.00 40,000.00 

12. Стан у друштвеној својини у Инђији 20,000.00 0.00 

Укупно  2,000,000,00 1,000,000.00 

 

1.5. ЛОМ СТАКАЛА на први ризик 

 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања Премија 

осигурања 

СТАКЛО од 4мм Р-100м2х12х4мм 300.000,00  

СТАКЛО од 4мм Р-100м2х,4мм 300.000,00  

УКУПНО   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ 

ОСИГУРАЊА 
 

Осигурање имовине,опреме и залиха од пожара и 
неких других опасности 

 

Осигурање машина од лома  

Комбиновано осигурање рачунара  

Осигурање од крађа и разбојништва  

Осигурање стакла од лома  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА  

ПОРЕЗ  

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА СА 

ПОРЕТОМ 

 

 

2.КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ( аутокаско осигурање, 

обавезно осигурање од аутоодговорности и осигурање возача и путника) 

 

2.1. КАСКО ОСИГУРАЊЕ ( основни каско) 

R.br VRSTA VOZILA MARKA VOZILA 

GOD. 
PROIZ
VODNJ

E 

SNAG
A 

MOT
ORA 
U KW  

ZAPR. 
MOT. 

REGISTARS
KA O. 

BR0J 
LICA U 

V + 
LEŽAJ BROJ MOTORA BROJ ŠASIJE 

NAB.VR.
KARTICA 
OSN.SR 

ПРЕМИЈА 
ОСИГУРАЊА 

1 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FV 5 

188A40006339
007 

ZFA18800007
042442 

796,473.
65 

2 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FL 5 

188A40006339
019 

ZFA18800007
042041 

796,473.
65 

3 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 037 - 
SA 5 

188A40006284
747 

ZFA18800007
042314 

796,473.
65 

4 
PUTNIČKO 

VOZILO 
TOJOTA-
AURIS 2012 97 1598 

IN - 018 - 
ŠG 5 1ZRU595296 

SB1ME3JE90
E004313 

1,994,36
5.00 

5 
SPECIJALNO 

VOZILO 
MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 039 - 
ZR 

5 + 
LEŽ. 61198170049 

WDF9036621
AD50443 

4,023,69
6.98 

6 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT-
TRAFIC 2013 84 1995 

IN - 019 - 
DE 

3 + 
2LEŽ. 

M9RF692C062
603 

VF1FLB1BED
Y489604 

4,079,63
9.00 

7 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2007 74 2464 

IN - 031 - 
MG 

5 + 
LEŽ. 

   
G9UA650C068

871 
VF1UDC2G63

8447707 
6,771,62

8.00 

8 
PUTNIČKO-
DIJALIZA- 

MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 035 - 
DG 8 + 1 

611981511758
59 

WDB9036721
R925779 

3,781,14
2.90 

9 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2008 88 2464 

IN - 009 - 
ZC 

8 + 
LEŽ. 

G9UA650C157
408 

VF1FDC1L64
0465653 

3,382,02
1.60 

10 
SPECIJALNO 

VOZILO 
PEUGEOT 
BOXER 2018 96 1997 

IN - 039 - 
AA 

5 + 
LEŽ. 

PSAAH0310DY
ZZ4251007 

VF3YB2MFB1
2J13388 

3.721.46
4,00 

 
УКУПНО 

НАПОМЕНА:осигурање се закључује без учешћа наручиоца у штети и основно каско 
осигурање без крађе. 
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2.2. ОСИГУРАЊЕ ВОЗАЧА, ПУТНИКА И РАДНИКА У ВОЗИЛИМА ОД ПОСЛЕДИЦА 

НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (АУТО НЕЗГОДА) 

Предмет / Осигурани ризици 
Сума осигурања Премија осигурања 

Смрт услед несрећног случаја 500,000.00 
 

100% Инвалидитет услед несрећног 

случаја 1.000,000.00 

 

УКУПНО 
 

 

                Основица за обрачун премије осигурања ј е  о с и г у р а н а  с у м а  по једном лицу на 
период од годину дана. 
Понуђена премија мора да садржи покриће осигураних ризика за возаче и путнике у свим 
возилима према подацима са списка у табели 2.3, за укупно 12 возила .  
 

2.3.ДЕЛИМИЧНО КАСКО ОСИГУРАЊЕ 

R.
br 

VRSTA 
VOZILA 

MARKA 
VOZILA 

GOD. 
PROIZ
VOD 

SNA
GA 

MOT
ORA 

U 
KW  

ZAPR. 
MOT. 

REGISTA
RSKA O. 

BR0J 
LICA 
U V + 
LEŽAJ 

BROJ 
MOTORA 

BROJ 
ŠASIJE 

Nab.vr.osn
ovnih sr. 

Suma 
osigura

nja 
PREMIJA 

OSIGURANJA 

1 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2007 74 2464 

IN - 031 - 
MG 

5 + 
LEŽ. 

   
G9UA650
C068871 

VF1UDC2G
638447707 

6,771,628.
00 120.000   

2 
PUTNIČKO-
DIJALIZA- 

MERCEDES
-SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 035 - 
DG 8 + 1 

61198151
175859 

WDB90367
21R925779 

3,781,142.
90 60.000   

3 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2008 88 2464 

IN - 009 - 
ZC 

8 + 
LEŽ. 

G9UA650
C157408 

VF1FDC1L
640465653 

3,382,021.
60 60.000   

4 
SPECIJALNO 

VOZILO 
MERCEDES
-SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 012 - 
ZR 

5 + 
LEŽ. 

61198170
049 

WDF90366
21A950443 

4,023,696.
98 80.000   

5 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT-
TRAFIC 2013 84 1995 

IN - 019 - 
DE 

3 + 
2LEŽ. 

M9RF692
C062603 

VF1FLB1B
EDY489604 

4,079,639.
00 70.000   

6 
PUTNIČKO 

VOZILO 
ZASTAVA - 
101  2006 40.5 1116 

IN - 003 - 
DB 5 

128A0641
606577 

VX1128A00
01108336 

354,708.0
0 16.000   

7 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
ZASTAVA-
10 2008 44 1242 

IN - 034 - 
DI 5 

188A4000
4268285 

VX1188000
00002262 

640,000.0
0 40.000   

8 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FV 5 

188A4000
6339007 

ZFA188000
07042442 

796,473.6
5 40.000   

9 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FL 5 

188A4000
6339019 

ZFA188000
07042041 

796,473.6
5 40.000   

10 
PUTNIČKO 

VOZILO 

FIAT-
PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 037 - 
SA 5 

188A4000
6284747 

ZFA188000
07042314 

796,473.6
5 40.000   

11 
PUTNIČKO 

VOZILO 
TOJOTA-
AURIS 2012 97 1598 

IN - 018 - 
ŠG 5 

1ZRU595
296 

SB1ME3JE
90E004313 

1,994,365.
00 45.000   

12 
SPECIJALNO 

VOZILO 
PEUGEOT 
BOXER 2018 96 1997 

IN - 039 - 
AA 

5 + 
LEŽ. 

PSAAH03
10DYZZ4
251007 

VF3YB2MF
B12J13388 

3.721.464,
00 70.000   

UKUPNO   

Напомена: без учешћа наручиоца у штетном догађају.  
Под делимичним каско осигурањем се подразумева осигурање стакала на возилу. 
Ризици који се осигуравају су лом стакала на возилу комбинација А. 
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2.4. ОСИГУРАЊЕ ВЛАСНИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА 

ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА (АУТООДГОВОРНОСТ) 

 

 
R.
br 

VRSTA 
VOZILA 

MARKA 
VOZILA 

GOD. 
PROIZ
VODNJ

E 

SNAG
A 

MOT
ORA 

U KW  
ZAPR. 
MOT. 

REGISTAR
SKA O. 

BR0J 
LICA U 

V + 
LEŽAJ 

BROJ 
MOTORA 

BROJ 
ŠASIJE 

PREMIJA 
OSIGURANJ
A 

1 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2007 74 2464 

IN - 031 - 
MG 5 + LEŽ. 

   
G9UA650C0

68871 
VF1UDC2G
638447707   

2 
PUTNIČKO-
DIJALIZA- 

MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 035 - 
DG 8 + 1 

61198151175
859 

WDB90367
21R925779   

3 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT - 
MASTER  2008 88 2464 

IN - 009 - 
ZC 8 + LEŽ. 

G9UA650C1
57408 

VF1FDC1L
640465653   

4 
SPECIJALNO 

VOZILO 
MERCEDES-
SPRINTER 2006 95 2148 

IN - 039 - 
ZR 5 + LEŽ. 61198170049 

WDF903662
1A950443   

5 
SPECIJALNO 

VOZILO 
RENAULT-
TRAFIC 2013 84 1995 

IN - 019 - 
DE 

3 + 
2LEŽ. 

M9RF692C06
2603 

VF1FLB1B
EDY489604   

6 
PUTNIČKO 

VOZILO 
ZASTAVA - 
101  2006 40.5 1116 

IN - 003 - 
DB 5 

128A0641606
577 

VX1128A00
01108336   

7 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-
ZASTAVA-10 2008 44 1242 IN - 034 - DI 5 

188A4000426
8285 

VX1188000
00002262   

8 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FV 5 

188A4000633
9007 

ZFA188000
07042442   

9 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 010 - 
FL 5 

188A4000633
9019 

ZFA188000
07042041   

10 
PUTNIČKO 

VOZILO 
FIAT-PUNTO-
CLASIC 2011 44 1242 

IN - 037 - 
SA 5 

188A4000628
4747 

ZFA188000
07042314   

11 
PUTNIČKO 

VOZILO 
TOJOTA-
AURIS 2012 97 1598 

IN - 018 - 
ŠG 5 1ZRU595296 

SB1ME3JE9
0E004313   

12 
PUTNIČKO 

VOZILO 
PUNTO 
ZASTAVA 10 2007 44 1242 IN 006 CM 5 

ZFA1880000
0997812 

188A400038
23559   

13 
PUTNIČKO 

VOZILO 
PUNTO 
ZASTAVA 10 2007 44 1242 IN 006 CL 5 

ZFA1880000
0998676 

188A400038
27681   

14 
SPECIJALNO 

VOZILO PEŽO BOXER 2018 96 1997 
IN - 039 - 
AA 5 + LEŽ. 

PSAAH0310
DYZZ425100

7 
VF3YB2MF
B12J13388   

  UKUPNO   

У осигуравајуће покриће свако возило ће бити укључено по истеку важења претходно 

закључених полиса. 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ 

ОСИГУРАЊА 

Каско осигурање моторних возила  

Осигурање возача,путника и радника у возилу од 
последица несрећног случаја (ауто незгода) 

 

Делимично каско осигурање  

Осигурање власника моторних возила од 
одговорности за штету причињену трећим лицима 
(аутоодговорност) 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА  

ПОРЕЗ  

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА СА 

ПОРЕЗОМ 
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3. КОЛЕКТИВНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД 

ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕТНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) ТОКОМ 24 ЧАСА СА 

УКЉУЧЕНИМ УВЕЋАНИМ ИЗНОСОМ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ 

РАДЕ НА ПОСЛОВИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ( СХМП, КУЋНО 

ЛЕЋЕЊЕ И РТГ СЛУЖБА)  
3.1.КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ 

СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)  У ТОКУ ЧИТАВОГ ДАНА - 24 ЧАСА 

Предмет / Осигурани ризици( 246 запослени) 
Осигурана сума 

по једном запо 

Премија 

осигурања 

Смрт  300,000.00 
 

 Трајни инвалидитет услед незгоде  500,000.00 
 

Трошкови лечења 40.000,00 
 

Дневна накнада 500,00 
 

УКУПНО  
 

 
3.2.КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА СА 

ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ( Служба хитне медицинске помоћи, кућно лечење и РТГ 

служба) ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)  У ТОКУ ЧИТАВОГ 

ДАНА - 24 ЧАСА 

Предмет / Осигурани ризици( 71 запослених) 
Осигурана сума 

по једном запо 

Премија 

осигурања 

Смрт  600,000.00 
 

 Трајни инвалидитет услед незгоде  1.000,000.00 
 

Трошкови лечења 80.000,00 
 

Дневна накнада 1.000,00 
 

УКУПНО  
 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ 

ОСИГУРАЊА 
 

Колективно осигурање запослених од последице 
несрећног случаја (незгоде) у току читавог дана-24 
часа ( укупно 246) 

 

Осигурање запослених који раде на пословима са 
повећаним  ризиком у току читавог дана-24 часа ( 
укупно 71 лица) 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА  

ПОРЕЗ  

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА СА 

ПОРЕЗОМ 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

Наручилац задржава право да иврши корекцију броја запослених према постојећем 
броју запослених лица. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- у сваку колону уписати износ премије за тражено осигурање 
- у табели рекапитулације унети премије за сва осигурања исказати укупну цену 
премије за  сва осигурања без ПДВ-а, ПДВ и Укупну цену премије са ПДВ-ом. 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Дом здравља „Др Милорад - Мика Павловић“ Инђија, Српскоцрквена бр. 5, 
ПИБ 101799726 , МБ 08004102, број рачуна: 840-461661-14 који води Управа за 
трезор, кога заступа директор др Јово Комазец спец.гинекологије и акушерства  с 
једне стране ( у даљем тексту  Уговарач осигурања) и 
 
_____________________________________са седиштем 
у____________________  адреса__________________________       матични 
број:_________ПИБ:_________ 
кога заступа  _____________________________(у даљем тексту Осигуравач) 
 

дана_________2019. године у Инђији закључили су: 
 

У Г О В О Р 
О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ, ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И АУТОКАСКО ОСИГУРАЊЕ 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
1.1. да је Уговарач осигурања у складу са чланом 39. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 И 68/2015 ) на 
основу Одлуке о покретању поступка број 01.3-1-1/2019 и Позива за 
подношење понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности осигурања 
имовине, запослених и возила за потребе ДЗ Инђија, oзнака из општег речника 
набавке  66510000- услуге осигурања број ЈНМВ 1/2019;  
- да је Осигуравач доставио Понуду број _____ од ___.03.2019 године, која је 
заведена код Корисника услуга дана ____.03.2019 године под бројем 01.3-1-
__/2019 и која у потпуности одговара условима и спецификацији из Конкурсне 
документације и саставни је део овог Уговора;  
- да је Уговарач осигурања, у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, применом критеријума „најнижа понуђена цена“ донео Одлуку о 
додели уговора број 01.3-1-__2019 од __.03.2019 године (попуњава 
Наручилац), којом је уговор доделио најповољнијем понуђачу. 

Члан 1. 
Уговорне стране су сагласне да су предмет овог уговора услуге осигурања: 
1.Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од  пожара и неких других 
опасности (основни ризици и допунски ризици: изливање воде из инсталација и 
поплава и бујица); 
2.Осигурање опреме-машина од лома; 
3. Комбиновано осигурање рачунара и рачунарске опреме; 
4.Осигурање опреме, залиха од провалне крађе и разбојништва; 
5. Осигурање стакла од лома; 
6. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде); 
7.Осигурање моторних возила:  
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-Аутоодговорност  
-Аутокаско осигурање, без учешћа осигураника у штети ; 
- Делимични каско осигурање; 
-Осигурање возача и путника од последица несрећног случаја (незгоде),  
у свему према усвојеној понуди Осигуравача, године која је саставни део овог 
уговора. 
Осигуравач се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и 
новостечену имовину (зграде, опрему и возила) Осигураника, као и запослене 
који заснују радни однос код наручиоца у време трајања овог уговора, за које ће 
се потписати полиса у сваком конкретном случају, а у складу са чланом 12.овог 
уговора. 
У случају смањивања броја запослених у Дому здравља Инђија услед 
рационализације у јавном сектору, уз обострану сагласност уговорних страна 
уговорена  премија ће се анексом  уговора мењати. 
 

Члан 2. 
Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године и то почев од 01.04.2019 
године до 01.04.2020. године, с тим да полисе осигурања које се настављају на 
претходно осигурање, а којe су закључене на период од годину дана, важе до 
истека тог рока. 

 
Члан 3. 

Полисе осигурања ће израдити Осигуравач у свему према датој Понуди. 
Полисе  чини саставни део овог Уговора. 
Осигуравач се обавезује да уз полисе осигурања Уговарачу осигурања преда 
Опште и Посебне услове осигурања, који чине саставни део овог уговора. 
У случају да је Осигуравач група понуђача, носилац посла је дужан да изда 
Полису из става 2. Овог члана и да врши исплату штете. 
 
 

Члан 4. 
Осигуравач се обавезује да услугу из члана 1. Овог уговора врши у складу са 
овим уговором, позитивно правним прописима, нарматвима и стандардима чија 
је употреба обавезна, уважавајући правила струке. 

Члан 5. 
Цена услуге, односно износ премије се утврђује за период од 12 месеци у 
укупном износу од _______________динара без пореза, односно 
_____________ динара са порезом. 
Премијске стопе су фиксне за све време трајања овог уговора. 
У цену из става 1. Овог члана урачунат је порез на премију. 
Цену услуга које су предмет уговора понуђач може кориговати у току године до  
висине премије прописане од стране Владе Републике Србије, односно 
надлежног Министарства.  
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену  бити одобрена у тој буџетској 
години. 
Плаћање се врши на основу фактура које ће се уговарачу достављати једном 
месечо, у папирној форми, са роком плаћања од ____ дана од дана 
испостављања исте, са назначеним бројем јавне набавке и бројем уговора који је 
за предметну набавку закључен. Уколико приликом испостављања фактуре на 
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истој не буду назначени сви тражени подаци (број јавне набавке и број уговора 
за предметну набавку) фактура ће бити враћена као неисправна. 

 
 

Члан 6. 
Уговарач осигурања се обавезује да доспелу премију осигурања плаћа на рачун 
Осигуравача, по закљученим полисама, на основу испостављених рачуна и то 
на следећи начина:  
- Осигурање имовине (зграда, опреме, залиха): у 12 (дванаест) једнаких 
месечних рата, с тим што ће прва рата бити увећана за укупно обрачунати 
порез. 
- Осигурање лица: у  12 (дванаест) једнаких месечних рата. 
- Осигурање возила:  
- За аутокаско, делимично каско и осигурање путника од последица 
несрећног случаја (незгоде):  у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, с тим што 
ће прва рата бити увећана за укупно обрачунати порез. 
- За аутоодговорност: Приликом регистрације возила, једном годишње, за 
свако возило појединачно.  

Члан 7. 
Осигуравач се обавезује да  у тренутку закључења уговора, преда 

наручиоцу бланко сопствену меницу  која се издаје у висини  10% од укупне 
вредности уговора без пореза, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије или копију захтева за регистрацију меница, 
овереног од пословне банке понуђача. 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 роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да 
се продужи.  

Уговарач осигурања ће уновчити бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето менично 
овлашћење  –  писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
  

Члан 8. 
Када настане осигурани случај на основу којег ће се тражити накнада из полисе 
осигурања, Осигураник је дужан да: 
- одмах обавести Осигуравача о настанку осигураног случаја, 
- најкасније у року од 3 дана писмено потврди пријаву штете , 
- у свим случајевима предвиђеним прописима и када је реч о већој материјалној 
штети, да исту пријави надлежном МУП-у и Осигуравачу, са описом свих 
несталих, уништених или оштећених ствари код настанка осигураног случаја. 

Члан 9. 
По пријему пријаве о насталом осигураном случају Осигуравач је дужан да 
одмах приступи процењивању и процени штете. 

Члан 10. 
Осигуравач је дужан да исплати износ надокнаде штете или своту одређену 
уговором осигуранику у року __________________дана (који не може бити дужи 
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од 15 (петнаест дана)), рачунајући од када је осигуравач добио обавештење да 
се осигурани случај догодио.  
Изузетно уколико  је за утврђивање постојања осигуравачеве обавезе или 
њеног износа потребно извесно време, овај рок почиње тећи од дана када је 
утврђено постојање његове обавезе и њен износ.  
Ако износ осигуравачеве обавезе не буде утврђен у року одређеном у 
првом ставу овог члана, осигуравач је дужан, на захтев овлашћеног лица, 
исплатити износ неспорног дела своје обавезе на име предујма. 

 
Члан 11. 

Уговарач осигурања се обавезује да у случају настанка уговореног осигураног 
случаја поступа у свему у складу са Општим и Посебним условима осигурања, 
који чине саставни део  овог уговора. 
Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете врши 
након достављања комплетне документације од стране Уговарача осигурања 
и/или Осигураника. 

 
Члан 12. 

Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима 
предмета набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у 
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета 
набавке и првобитну вредност уговора максимално до 5% од укупнe уговорене 
вредности, а у складу са расположивим буџетским средствима. Измене и 
допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, уз 
сагласност уговорних страна, у складу са законом. 

 
Члан 13. 

Осигуравач је дужан да текст изјава које је прихватио а које су саставни део 
конкурсне документације, унесе у полисе или одговарајуће анексе уз полисе. 

 
Члан 14. 

Уговарачи су сагласни да свака уговорна страна може раскинути овај уговор 
под условима и на начин утврђен у Општим условима осигурања, који чине 
саставни део Понуде Осигуравача из члана 1. Овог уговора. 

 
Члан 15. 

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора 
реше мирним путем, а уколико то није могуће, спор ће решавати Привредни суд 
у Сремској Митровици. 

Члан 16. 
У случају евентуалних неслагања уговорних страна  у погледу примене одредби 
овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и 
других позитивноправних прописа. 

Члан 17. 
Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветна примерка, од којих четири (4) 
примерка иде Уговарачу осигурања а два ( 2 ) Осигуравачу.  
Уговарач осигурања                                                                       Осигуравач 
     Директор                                                                                         Директор 
____________________                                                    ___________________ 
 др Јово Комазец                                                                         
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НАПОМЕНА:Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно 

исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава 

печатом овлашћени представник групе понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

 
VIII  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 услуга – осигурање имовине, запослених и возила за 
потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије, oзнака из општег 
речника набавке  66510000- услуге осигурања, бр. 1/2019, подносим 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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IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 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  _____________________________________________  у поступку јавне 
набавке услуга осигурање имовине, запослених и возила за потребе ДЗ «Др 
Милорад - Мика Павловић» из Инђије, oзнака из општег речника набавке  
66510000- услуге осигурања , број: 1/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 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 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 као и да немају забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) – решење за 
обављање послова осигурања издатo од стране НБС и потврде да 
понуђачу није престала важност исте у моменту објављивања јавног 
позива (јавни позив објављен 08.03.2019 године) или навођењем интернет 
адресе где се може наћи јавно доступан податак.; 

Додатни услови:  
Пословни и финансијски капацитет- 
1) да има ажурност у решавању штета у 2017. години већу од 90% према 
 извештају о ликвидираним штетама са сајта НБС.Обрачун се врши 
према  следећој формули: 

 
бр. решених штета 2017 + бр. сторнираних и одбијених штета у 2017.  

%аж=___________________________________________________________  
*100 
  бр. резервисаних штета на крају 2016. + бр. пријављених штета у 2017. 
 
 2) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом- ISO 
 9001; 
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 Технички и кадровски капацитет: 
1)  да  понуђач  располаже  неопходним  техничким  капацитетом  за  пружање  
предметних услуга (располаже са најмање 3 рачунара, софтвера). 
2) Да понуђач има у радном односу  на неодређено или одређено време 
најмање 3 запослена који раде на пословима који су у вези са предметом ове 
јавне набавкe. 
 
 

Понуђач је дужан да уз потписану изјаву достави уз понуду  и  
1. неоверене фотокопије важеће дозволе за обављање делатности 

издату од стране НБС која је предмет јавне набавке и потврде да 
дозвола није престала да важи. 

2. Писмена изјава коју сачињава понуђач, оверена печатом и 
потписом понуђача о броју ликвидираних штета, а на основу 
приложеног извештаја ''Број штета по друштвима за осигурање у 
2017. години'' са веб сајта www.nbs.rs-nadzori; 
 
3.Неоверена фотокопија важећег Сертификата ISO 9001; 

 
 

Наручилац задржава право да сагласно чл. 79. ЗЈН изврши проверу 
испуњености услова. 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација 

 
 

Страна 42 oд 44 

 

 
 

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 мале вредности јавне набавке услуга 
осигурање имовине, запослених и возила за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика 
Павловић» из Инђије, oзнака из општег речника набавке  66510000- услуге 
осигурања, број: 1/2019, 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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X  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. 

 
 

М.П. 

                 

      Понуђач 

      
           (потпис одговорног лица) 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊА 
ЗАБРАНЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач ____________________________(навести назив понуђача) у поступку 
јавне набавке услуга осигурања имовине, запослених и возила за потребе ДЗ 
«Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије, oзнака из општег речника набавке  
66510000- услуге осигурања, бр. ЈНМВ 1/2019, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
          Датум                                                          Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 
 


