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КОНКУРСНА 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

У складу са чланом 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 
број 124/12, 14/15 и 68/15), чланом 6. Правилникa о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС”, бр. 86/15) и Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-
1284/2 oд 16.09.2019. године, Комисија за јавну набавку, образована решењем 
наручиоца, директора Установе за физичку културу - Спортски центар „Чаир“ Ниш, брoj 
01-1285/3 oд 16.09.2019. године, сачинила је конкурсну документацију за поступак јавне 
набавке мале вредности услугa осигурања, брoj 404-1/94У-2019-28 обликована у седам 

партија и то: 
партија I – Осигурање зграда и опреме; 

партија II – Осигурање запослених; 
партија III – Осигурање лица – гостију преноћишта „Чаир“; 
партија IV – Осигурање корисника услуге базена „Чаир“ – купача; 
партија V – Осигурање службених возила; 
партија VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта; 
партија VII- Осигурање одговорности 
 

    Датум и време: 

Крајњи рок за подношење понуда  ____23.10.2019. године до 10 часова 

Јавно отварање понуда          23.10 .2019. године у 11 часова 

 

 

У Нишу, октобра  2019. године 
 

 

 

 



2 | 1 4 2  

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 ............................................................................................................................................................... 4 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ......................................................................................................................... 5 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС ПРУЖЕНИХ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ....... 6 

III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ........................................................................................... 12 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ....................................................................................................................... 21 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ........................................................................................................................................... 22 

VI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА .............................................................................................................. 26 

I ПАРТИЈА: 

VII Изјавa понуђачa 

VIII Изјавa понуђача и подизвођача 

IX Изјава групе понуђача 

X Образац понуде са спецификацијом услуга 

XI Модел уговора 

XII Образац трошкова припреме понуде 

XIII   Oбразац меничног овлашћења 
 

II ПАРТИЈА: 

VII Изјавa понуђачa 

VIII Изјавa понуђача и подизвођача 

IX Изјава групе понуђача 

X Образац понуде са спецификацијом услуга 

XI Модел уговора 

XII Образац трошкова припреме понуде 

XIII   Oбразац меничног овлашћења 

 

III ПАРТИЈА: 

VII Изјавa понуђачa 

VIII Изјавa понуђача и подизвођача 

IX Изјава групе понуђача 

X Образац понуде са спецификацијом услуга 

XI Модел уговора 

XII Образац трошкова припреме понуде 
  



3 | 1 4 2  

IV ПАРТИЈА: 

VII Изјавa понуђачa 

VIII Изјавa понуђача и подизвођача  
IX Изјава групе   понуђача 

X Образац понуде са спецификацијом услуга  
XI Модел уговора 

XII Образац трошкова припреме понуде  

 

V ПАРТИЈА: 

VII Изјавa понуђачa 

VIII Изјавa понуђача и подизвођача 
IX Изјава групе понуђача 
X Образац понуде са спецификацијом услуга 
XI Модел уговора 
XII Образац трошкова припреме понуде  

 

VI ПАРТИЈА: 

VII Изјавa понуђачa 

VIII Изјавa понуђача и подизвођача  
IX Изјава групе понуђача 
X Образац понуде са спецификацијом услуга  
XI Модел уговора 
XII Образац трошкова припреме понуде  
 
 

VII ПАРТИЈА 
 
 

VII Изјавa понуђачa 

VIII Изјавa понуђача и подизвођача  
IX Изјава групе понуђача 
X Образац понуде са спецификацијом услуга  
XI Модел уговора 

XII Образац трошкова припреме понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 | 1 4 2  

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 
Назив: __________________________________________________________  
Адреса: _________________________________________________________  
Контакт особа: ___________________________________________________  
Телефон/телефакс:_________________________________________________  
е-mail: ___________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 
 
 

Г Р А Д    Н И Ш – Г Р А Д С К А  У П Р А В А   Г Р А Д  А   Н И ША 

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ул. 7. Јули бр. 6, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 13, на првом спрату) 
 

П О Н УД А 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ОБЛИКОВАНА У СЕДАМ 
ПАРТИЈА : 

 
партија I – Осигурање зграда и опреме; 
 
партија II – Осигурање запослених; 
 
партија III – Осигурање лица – гостију преноћишта „Чаир“; 
 
партија IV – Осигурање корисника услуге базена „Чаир“ – купача; 
 
партија V – Осигурање службених возила;  
 
партија VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта. 
 

партија VII – Осигурање  одговорности  
  

 
БРOJ 404-1/94У-2019-28 

 
(заокружити број партије за коју се подноси понуда) 

 

 
Н Е  О Т В А Р А Т И ! 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац: Град Ниш, Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш,  
Матични број: 07204078; ПИБ: 101531882. 

Адреса: 18000 Ниш, улица IX бригаде бр. 10 

Интернет страница:  http://www.sccair.rs/ 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/  

 

Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности ради закључења уговора о пружању услуге, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о осигурању(„Службени 
гласник РС“ бр. 139/2014) и другим актима којима се регулише предмет јавне набавке. 

 

Предмет јавне набавке:  Предмет јавне набавке су услуге.  
Пружање услуге осигурања, обликована у седам партија: 
партија I – Осигурање зграда и опреме; 
партија II – Осигурање запослених; 
партија III – Осигурање лица – гостију преноћишта „Чаир“; 
партија IV – Осигурање корисника услуге базена „Чаир“ – купача; 
партија V – Осигурање службених возила;  
партија VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта,  
партија VII – Осигурање одговорности. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 66515000-3 Услуге осигурања од штете 

или губитка; 66515200-5 Услуге осигурања имовине; 66512100-3 Услуге осигурања од 

незгоде; 

 

Контакт особа сваког радног дана у периоду од 8:00 до 14:00 часова:  

 Бобан Стојановић и Миомира Ристић из Установе за физичку културу Спортски 
центар „Чаир“ Ниш, контакт телефон: 018/511-976, e-mail:  
javnenabavkesccairnis@gmail.com 

 Бојан Илић из Службе за јавне набавке, e-mail: javnenabavke@gu.ni.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sccair.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
mailto:javnenabavkesccairnis@gmail.com
mailto:javnenabavkesccairnis@gmail.com
mailto:javnenabavke@gu.ni.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС 

ПРУЖЕНИХ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ПАРТИЈА I – ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА И ОПРЕМЕ 
 

Осигурање зграда и опреме подразумева следеће категорије: 
 

I. Осигурање од пожара и неких других опасности, где су предмет осигурања:  
- грађевински објекти   
- опрема без моторних возила и самоходних радних машина 
- Осигурани ризици:   
- пожар и неке друге опасности, удар грома, експлозија, олуја, град, удар 

сопственог моторног возила, сопствене покретне радне машине у осигурани објекат, пад 
летилице, манифестације и демонстрације.   

Допунски ризици:  

- изливање воде на први ризик, за све објекте и опрему  

- поплаве и бујице на први ризик, за све објекте и опрему  

  
II. Осигурање машина од лома и неких других опасности, где су предмет 

осигурања:   
По овим условима предмет осигурања могу бити:   
- електрични уређаји 

- машине  

- машински уређаји  

- апарати и инсталације   
Осигуране опасности: 

 
- оштећења или уништење осигуране ствари услед незгоде под којим се 

подразумевају догађаји који настају непредвиђено или изненада у вези са коришћењем 
осигуране ствари (непосредног деловања електричне енергије кратак спој, атмосферски 
и други пренапон, електрични лук и сл., надпритисак и подпритисак, неспретност, зла 
намера и нехат радника или ког другог лица, пад осигуране ствари, удар или упад 
страног тела у осигурану ствар).  

Доплатци:  
- % за откуп амортизованих вредности код делимичних штета,   
- % за откуп одбитне франшизе ( учешће осигураника у свакој штети ).  

  
III. Осигурање стакла од лома, где су предмет осигурања:  

- све врсте стакала и огледала.   
Осигурани ризици: 

 
- уништење или оштећење осигураних ствари услед остварења било које 

опасности којима су изложене осигуране ствари на назначеним местима.  
-   
Начин осигурања:   
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- на суму осигурања,  

- на први ризик. 
 

IV. Комбиновано осигурање рачунара, где су предмет осигурања: 
 

- електронски рачунари са припадајућом опремом. 
Осигуране опасности: 

 
- пожар, удар грома, експлозија, олуја, град, деловање паре и воде, пад 

летилице, манифестације и демонстрације, лом машине, провална крађа и разбојништво.   
- укључујући доплатак за откуп одбитне франшизе и укључити доплатак за 

откуп амортизације код дел.штета.   
- Доплатак за откуп амортизације код  дел. штета.  

 

ПАРТИЈА II – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
  

 

1. Редни број 

 

2. Осигурани случај 

 

3. Осигурана сума 
4. Број радника 

 

 
1. 

За случај трајног инвалидитета 
 

400.000,00 

 

 

 

    135 радника 

 

 

2. За случај смрти усред несрећног 

случаја 

200.000,00 

 
Пружалац услуга се обавезује да по потписивању уговора изда полисе осигурања 

за све уговорене осигуране случајеве и осигуране суме. 
 

Осигураници подносе захтеве за исплату осигуране суме непосредно Пружаоцу 
услуга. Пружалац услуга је у обавези да изврши исплату осигуране суме у року од 14 
(четрнаест) дана од дана наступања осигураног случаја и пријема докумената и доказа 
неопходних за утврђивање права на накнаду и висину осигуране суме. Колективно 
осигурање од последица несрећног случаја покрива запослене и ван радног времена – 24 
сата дневно. 
 

Сума осигурања је јединствена за све запослене. Пружалац услуга се обавезује да 
Осигуранику пружи правовремену и ефикасну услугу при процени насталог осигураног 
случаја и исплати осигуране суме у складу са одговарајућим условима осигурања. 
 

Пружалац услуга се обавезује да копије налога за исплату осигуране суме 
доставља Наручиоцу. 
 

Сва књижења по основу премије и осигуране суме вршиће се на нивоу Пружаоца 
услуга. 
 

Најмање једном у три месеца Пружалац услуга ће Наручиоцу достављати извештај 
о исплаћеним осигураним сумама. 
 

Послове осигурања, обрачун премије, издавање полиса, процену осигураног 
случаја и осигуране суме из овог Уговора обављаће искључиво Пружалац услуга. 
 

Ако у трајању осигурања по овом Уговору дође до промене услова осигурања и 
тарифа премија, те промене се не могу примењивати на овај уговорени однос. 
 
Пружање услуга вршиће се у складу са условима датим у понуди Пружаоца услуга.  
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Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 135 на основу података 
достављених од стране кадровске службе Спортског центра „Чаир“. Наручилац 
задржава право да у зависности од специфичних потреба за радним ангажовањем 
запослених лица повећа или смањи наведени број. Обрачунавање ће се вршити по 
условима и јединичним ценама осигурања датим у Обрасцу понуде са спецификацијом 
услуга по коме ће Наручилац врши уплату премија. 

Осигурани случајеви су: 

1. за случај трајног инвалидитета, 

2. за случај смрти услед незгоде (несрећног случаја). 

 

ПАРТИЈА III - ОСИГУРАЊЕ ГОСТИЈУ ПРЕНОЋИШТА „ЧАИР“ 

 

Осигурање од последица несрећног случаја покрива госта 24 сата дневно, и то 
од часа када је уведен у прописану евиденцију гостију, до часа када је према 
хотелском и одговарајућем другом реду изгубио својство госта.  

Осигуране суме су јединствене за све госте. Осигурање је са почетком од 

**.**.2019. године у 00:00 сати. 
  

1. Редни број 2. Осигурани случај 3. Осигурана сума 
4. Процењени 

 

број  гостију  

   
 

    
 

1. 
За случај смрти услед несрећног 

150.000,00 3000 гостију  

случаја  

  
 

   
 

2. за случај инвалидитета 300.000,00 
  

   
 

 

 

ПАРТИЈА IV – ОСИГУРАЊЕ КУПАЧА –КОРИСНИКА УСЛУГА БАЗЕНА  
„ЧАИР“ 

 

     Осигурање од последица несрећног случаја покрива корисника/ купача, за време 
коришћења базена и то од часа када је на основу улазнице ушао на базен, до часа када 
је према базенском и одговарајућем другом реду изгубио својство купача/корисника.  

Осигуране суме су јединствене за све купаче/кориснике. Осигурање је са 
почетком од ***.***.2019. у 00:00 сати. 
  

1.Редни 
 3. Осигурана сума за 4. Процењени број 

 

2. Осигурани случај кориснике услуга корисника базена -  

број  

 базена“Чаир“- купача купача  

  
 

    
 

1. 

За случај смрти услед несрећног 

50.000,00 90.000 купача 
 

случаја 
 

2. За случај инвалидитета 100.000,00  

ПАРТИЈА V - ОСИГУРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СЦ „ЧАИР“ 
ОПИС НАБАВКЕ У складу са Законом о јавним набавкама услуге осигурање 

аутомобила (основно - обавезно осигурање)  и добровољно осигурање путника. 
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Предметна јавна набавка, има за предмет набавку обавезног осигурања 
возила од аутоодговорности, за потребе насловног Наручиоца, у складу са 
законом и прописима који регулишу ову област. 

Висина премије осигурања за свако појединачно возило утврђена је 
понудом Понуђача/Осигуравача. 

Обим захтеваних услуга може бити и проширен/смањен ( уколико дође до 
повећања/смањења броја службених/возила) у случају да се за тим укаже 
потреба, али само уз писану сагласност и налог за рад дат од стране Наручиоца и 
искључиво у оквиру процењене вредности набавке. 

Понуђач се обавезује да плаћа накнаду из осигурања у складу са одредбама 
утврђеним законом и уговором. 

Понуђач се обавезује да ће накнаде из осигурања уплаћивати у року од 
највише 14 дана након датума записника ликвидираних штета, за штете које се 
не сматрају накнадом мале штете у смислу члана 27. Закона о обавезном 
осигурању у саобраћају („Службени гласник РС” бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12, 
7/13 – одлука УС). Уколико се Понуђач не придржава рока из претходног става 
обавезан је да исплатити одговарајући износ на име законске затезне камате. 

Понуђач ће Наручиоцу обрачунавати попусте на позитиван технички резултат (бонус), 

као и доплате на негативан технички резултат (малус) у складу са законом и 

одговарајућим одредбама у условима осигурања и тарифама премија.  
 

Табела 1.                       Предмет осигурања - обавезно осигурање возила - 

АО 

Редн.

бр 
Регистар. 

таблице 

Марка/ 

Тип/ 

категорија 

Год. 

произ. 

Снага 

у 

(кw) 

Запремина 

(ццм) 

Маса 

празног 

воз. 

носивост 

Датум 

обннове 

АО 

осигурања 

Тренутни 

премијски 

степен 

1. NI231-RH 

SUBARU 

LEGACY 

2,0R 

Путничко 

2008 101 1994 1420/0 22.02.2019. 1 

 

2. 

 

NI226-CD 

DAEWOO 

LANOS 1,5 

SOHC SE 

4DR 

Путничко 

 

2002 

 

73 

 

1498 

 

 1063/0 

 

24.12.2019. 

1 

3. NI227-NV 

PEUGEOT 

Partner 

restile 

Теретно 

2005 51 1868 
         

1175/800 
19.01.2019. 1 

 

4. 

 

NI178-UV 

PEUGEOT 

Partner 190C 

1,9D 

Теретно 

 

2006 

 

51 

 

1868 

         

1175/800 19.01.2019. 1 
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ПАРТИЈА VI - ОСИГУРАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГА  КЛИЗАЛИШТА У  
БАЛОН САЛИ 

 
Осигурање од последица несрећног случаја покрива корисника, за време 

коришћења балон сале/ клизалишта и то од часа када је на основу купљене 
улазнице или плаћеног термина ушао у балон салу/ клизалиште, до часа када је 
према истеку термина и одговарајућем другом реду изгубио својство корисника. 

Осигуране суме  су  јединствене  за  све  кориснике.  Осигурање  је  са  почетком  

од***.***.2019. у 00:00 сати. 

  

1. Редни 
 3. Осигурана сума за 4. Процењени број  

 

2. Осигурани случај кориснике услуга клизалишта корисника  
 

 број  
 

  у балон сали “Чаир“   
 

     
 

      
 

 
1. 

За случај смрти услед несрећног 

случаја 
50.000,00 13.500 посетилаца 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

2. 

 

За случај инвалидитета 

 

100.000,00 

 
 

 
 

 
 

ПАРТИЈА VII – ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 
 

Код осигурања одговорности, треба покрити општу одговорност из регистроване делатности 

наручиоца, са укљученим покрићем за телесне повреде причињене трећим лицима и материјалне штете 

у смислу уништења или оштећења ствари трећих лица.  

 

 

 

 

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

 

ОСИГУРАЊЕ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 

 

Р.број 

 

Табела 2.                      Предмет осигурања Сума осигурања 

 

1. 

 
АН - добровољно осигурање путника у моторном возилу 

од последица несрећног случаја. 

За случај смрти  

150.000,00 РСД; 

За инвалидитет  

300.000,00 РСД. 

                                 АН - добровољно осигурање путника у моторном возилу-

УКУПНО 
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Предмет осигурања је општа одговорност. Одговорност која проистиче из регистроване делатности 

Наручиоца – Спортски центар „Чаир“ Ниш, за телесне повреде причињене трећим лицима, и 

материјалне штете у смислу унуштење или оштећење ствари трећих лица.  

Понууђено осигурање треба да покрије одговорност за  штете причињене трећим лицима у вршењу 

делатности, односно занимањем или понашањем Наручиоца као осигураника, или поседовањем 

покретне и непокретне имовине. 

Осигурање опште одговорности, треба да покрије : 

 а) Одговорност за штете које настају из делатности осигураника или поседовања ствари; 

б) Одговорност за штете настале услед смрти, повреде као и оштећења/уништења           

     ствари трећих лица; 

Полиса осигурања треба да има следеће карактеристике: 

 Лимит покрића 1,200,000.00 динара по штетном догађају и 2,400,000.00 динара укупно за 

период осигурања; 

 Осигурање се закључује са одбитном франшизом 10%, мин  30,000.00 динара. 

Годишњи приход  Наручиоца – Спортски центар „Чаир“ Ниш у 2018.години је 211.423.794,00 РСД. 

 

 

1.  

3. Осигурана сума 

Ред. 2. Осигурани случај 
у динарима 

бр. 
 

  

1. 

 

 Лимит покрића 1,200,000.00 динара по 

штетном догађају и 2,400,000.00 динара 

укупно за период осигурања; 

 Осигурање се закључује са одбитном 

франшизом 10%, мин  30,000.00 динара. 

Одговорност за штете које 

настају из делатности 

осигураника или поседовања 

ствари;  

2. 

Одговорност за штете настале 

услед смрти, повреде као и 

оштећења/уништења   ствари 

трећих лица; 
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III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

По позиву објављеном дана 14.10.2019. године за подношење понуда у поступку 
јавне набавке пружања услуге осигурања, обликована у седам партија (број 404-

1/94У-2019-28). 
 

Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: 

 

а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуђач 
самостално подноси понуду (за сваку партију посебно),  
или 

Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану, 
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (за сваку партију посебно),  
или 

Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуду 
подноси група понуђача (за сваку партију посебно). 

 

б) Образац понуде са спецификацијом услуга - попуњен, печатом оверен и потписан 
(за сваку партију посебно). 

 

в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију посебно). 

 

г)   Дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  
јавне набавке што се доказује достављањем и то: 

1. Решења Народне банке Србије о издавању дозволе за обављање послова 
осигурања (у складу са чл. 14. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 
139/2014) и   

2. Потврде да није престала да важи дозвола за обављање послова осигурања.  

 
д)  Копију важећег сертификата SRPS ISO 9001:2015 као доказ да понуђач има 
усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2015, чиме доказује да је 
његово пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета, који 
подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа.  

 

ђ)    Образац АК-НО као доказ финансијског капацитета за партију 1 и 2; 

 

е)    Средство обезбеђења за озбиљност понуде  само  за :  

партију I- Осигурање зграда и опреме и  партију II- Осигурање запослених: 

једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне 

банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или 

копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа (за сваку партију посебно). Меница мора бити печатом оверена и 

потписана и иста не сме бити перфорирана. 
ж) у случају подношења заједничке понуде, доставити СПОРАЗУМ, за сваку партију 
посебно, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
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извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у 
тач. 8. овог Упутства. 

з) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде - 

попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију посебно). 

Напомена: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 
 

1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена  
Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском 

језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак 
јавне набавке. 

 

2. Начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: ГРАД НИШ, 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША, Служба за јавне набавке, Ул. 7. Јули бр. 6, 18000 
НИШ (канцеларија бр. 13, на првом спрату), најкасније до 23.10.2019. године до 10:00 
сати, непосредно или путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење 
понуда, у 11:00 сати, у објекту Града Ниша – Градска управа града Ниша, Служба за 
јавне набавке, у ул. 7. Јули бр. 6. Ниш. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац број 1 
Конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, 
телефакс и e-mail подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде: Град 

Ниш – Градска управа града Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. 7. Јули бр. 6, 
канцеларија бр. 13, на првом спрату, 18000 Ниш, редни број, предмет јавне набавке и 
број партије за коју подноси понуду, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима 
(оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом  
понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и 
печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у 
конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача која претходно попуњена мора 
бити потписана и оверена печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
 

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 
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групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је 
назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу 
седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача. 

 

3. Партије 

Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или свих 7 партија. Понуда мора 
да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач поднесе понуду за 
већи број партија, оне морају бити поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију 
посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, таксативно наведени у уводном делу Упутства, 
(осим оних за које је посебно наглашено да се достављају за сваку партију посебно) у 
случају да понуђач поднесе понуду за већи број партија, не морају бити достављени за 
сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.  

Свака партија је предмет посебног уговора. 
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за 

неадекватно достављење понуде. 
 

4.   Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
  

5. Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу члана 87. став 6. закона 
У року одређеном за подношење понуда 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 понуђач је дужан да назначи на коверти или на 

кутији, са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, 
допунa или опозив понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за 
подношење понуда достави на адресу: Град Ниш – Градска управа града Ниша, Служба 
за јавне набавке, Ул. 7. Јули бр. 6, канцеларија бр. 13, на првом спрату, 18000 Ниш.   
„Измена понуде за поступак јавне набавке брoj 404-1/94У-2019-28 - услуга осигурања, 

обликована у седам партија , за партију______ - „НЕ ОТВАРАТИ“, или   
„Допуна понуде за поступак јавне набавке брoj 404-1/94У-2019-28- услуга осигурања, 

обликована у седам партија , за партију______ - „НЕ ОТВАРАТИ“, или   
„Опозив понуде за поступак  јавне набавке брoj 404-1/94У-2019-28 - услуга осигурања, 

обликована у седам партија , за партију______ - „НЕ ОТВАРАТИ“, или   
„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке брoj 404-1/94У-2019-28 - услуга 

осигурања, обликована у седам партија , за партију______ - „НЕ ОТВАРАТИ“.   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих 
учесника у заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду.  
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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 да учествује у више заједничких понуда.  
У делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом услуга и 

Модел уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку 
понуду. 

  
7. Понуда са подизвођачем/има  
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је 

да у делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом услуга и Модел 
уговора наведе назив и адесу седишта подизвођача, док је у у делу конкурсне 
документације Образац понуде са спецификацијом услуга дужан да наведе, поред 
назива и адресе седишта подизвођача, и проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће 
поверити подизвођачу, као и да достави образце и доказе тражене конкурсном 
документацијом. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и 
раскинути уговор. 

Понуђач, oдносно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у 
случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. 
Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља). 
  

8. Заједничка понуда  
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације 

Образац понуде са спецификацијом услуга и Модел уговора мора навести све 
понуђаче из заједничке понуде. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених 
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који 
обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

а може садржати и податке о: 

1) понуђачу који у име групе потписује уговор,  

2) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто 

наручилац захтева конкурсном документацијом),  
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3) понуђачу који издаје рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора и  

6) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права. 
 
У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, у случају да се 
понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групепопуни, потпише и 
печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе 
понуђача. 

Претходно попуњену Изјаву групе понуђача потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача. 

Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

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

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга 
подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

  
9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, места и рока 

пружања услуга и рока важења понуде 

9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рачун за премије осигурања по издатим полисама (фактурама) Пружалац услуга ће 

издати Наручиоцу. Наручилац се обавезује да по издатим фактурама плати премију 
осигурања под условима датим у понуди изабраног понуђача на 12 (дванаест) једнаких 
месечних рата, и то до 10. у месецу за текући месец, у року од највише 45 дана по 
испостављеној фактури са спецификацијом пружених услуга, у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/12, 68/2015 и 113/17), уплатом на текући рачун Пружаоца услуга. 

  
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде дефинише понуђач у својој понуди и исти не може бити краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 

  
9.3. Захтев у погледу рока и места пружања услуга 

Пружалац услуга се обавезује да по потписивању уговора изда полисе осигурања 

за све уговорене осигуране случајеве и осигуране суме. 
Осигураници подносе захтеве за исплату осигуране суме непосредно Пружаоцу 

услуга. Пружалац услуга је у обавези да изврши исплату осигуране суме у року од 14 
(четрнаест) дана од дана наступања осигураног случаја и пријема докумената и доказа 
неопходних за утврђивање права на накнаду и висину осигуране суме, у складу са 
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чланом 919. Закона о облигационим односима (Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89-
одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна 
повеља). 

  
10. Валута и начин на који је 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. 

Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима који се 
односе на предмет јавне набавке. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

 

11.  Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача  
 

I   СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 ЗА ПАРТИЈУ I - Осигурање зграда и опреме И ПАРТИЈУ II – Осигурање 

запослених 

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења за озбиљност  
понуде: 
 

Једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница 
Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал 
или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију 
картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана. 
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од 10% од укупне вредности понуде без пореза на осигурања,као и да меницу може 
безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 
прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа 
и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и 
др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду;  
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о 

јавној набавци;  
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења 

уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са 
захтевима из конкурсне документације.  

 
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
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II Понуђач коме је додељен уговор је дужан да најкасније до тренутка 

закључења уговора достави Наручиоцу СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – само зa партије 1 и  2 
Једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница 

Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа.   

Меница мора бити печатом оверена и потписана.  
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на 

начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу  
на коју може унети износ од највише 10% од укупне вредности уговора без пореза на 
осигурање. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 
од највише 10% од укупне вредности уговора без пореза на осигурање, као и да меницу 
може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 
важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 
меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 
нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 
важења маничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 
  

12.  Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба 

да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним 
прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који 
је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 
њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. 

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди 
утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди које је као 

такве у складу са законом, понуђач означио у понуди  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђа, као и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда.  
4) Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама. 
  

13.  Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 дана од дана пријема захтева, 
одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште 
сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице 
упутиће на адресу наручиоца, са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима - јавне набавке услуга, брoj 404-1/94У-2019-28 – услуга осигурања, 
обликована у седам партија , за партију_______“. 

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). 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. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву (Изјава понуђача или 

Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача) 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. 

 

16. 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.не 
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17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 
повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 (два) 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 (три) дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
(подношења захтева за заштиту права) долази до застоја рока за подношење понуда. 

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 (пет) 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. 

Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале 
вредности износи 60.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре 
или после истека рока за подношење понуда;   

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;  

- колика је процењена вредност јавне набавке;  
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 

прихватиће се:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога;   

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;   
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права;   
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;   
(10) потпис овлашћеног лица банке.  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1.   

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 

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

18. Рок за закључење уговора  

Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен 

понуђачу коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона. 

Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти  потпише, овери и достави 

наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана  пријема. 
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. 
 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Врста критеријума за доделу уговора 

Критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, 
уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио краћи 
рок исплате осигуране суме. 

 



22 | 1 4 2  

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 
 

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ: 
 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона: да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар.  

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона: 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.  

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона: 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; 

Напомена: Понуђач  је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији 
где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних 
дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне 
самоуправе; 

4. Услов из чл.75. ст.1 тачка 5) Закона: да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет јавне набавке што се доказује достављањем:  

1. Решења Народне банке Србије о издавању дозволе за обављање послова 
осигурања (у складу са чл. 14. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 
139/2014) и  

2. Потврде да није престала да важи дозвола за обављање послова осигурања.  
5. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона: да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, односно којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

 
6. Услов из чл. 76. Закона - пословни капацитет: да понуђач има усаглашен 

систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2015, чиме доказује да је његово 
пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета, који подразумева 
вршење услуга стандардизованог нивоа.  

Доказ: Копија сертификата ISO 9001/2015. 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати 

услов о пословном капацитету. 
 

7. Услов из чл. 76. Закона - финансијски капацитет за партију 1 и 2: да понуђач 

располаже апсолутном разликом између расположиве и захтеване маргине солвентности 

за неживотно осигурање/реосигурање на дан 31.12.2018. године већом од 

1.000.000.000,00 динара. 
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Доказ: Образац Адекватност капитала за неживотна осигурања, стање на дан 
31.12.2018. године, Образац АК-НО. 
 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, понуђач доказује достављањем: 

 

a) Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуђач 
самостално подноси понуду, 

или 

Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и потписане, 
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  
или 

Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико 
понуду подноси група понуђача, ЗА УСЛОВЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 1, 2, 3 И 5; 

 
б1) Решења Народне банке Србије о издавању дозволе за обављање послова 

осигурања (у складу са чл. 41. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр.  
139/2014) ЗА УСЛОВ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 4; 

 

б2) Потврде да није престала да важи дозвола за обављање послова осигурања, ЗА 

УСЛОВ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 4; 
 

в) Копију важећег сертификата SRPS ISO 9001:2015 као доказ да понуђач има 
усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2015, чиме доказује да је 
његово пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета, који 
подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа, ЗА УСЛОВ ПОД РЕДНИМ 
БРОЈЕМ 6. Сертификат мора да важи најмање колико и Уговор о јавној набавци који се 
закључује са Понуђачем коме се додељује Уговор. 

 
г) Образац Адекватност капитала за неживотна осигурања (Образац АК-НО), 

стање на дан 31.12.2018. године, ЗА УСЛОВ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 7. 
 

 

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона: 

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

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и 

из члана 75. став 2. Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Додатне услове 

у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 
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Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у 

складу са чланом 81. Закона: 

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

групе достави наведене доказе да испуњава све услове из члана 75. став 1. тач. 1), 

2), 4) и 5) и из члана 75. став 2. Закона. Додатне услове у погледу финансијског и 

пословног капацитета група понуђача испуњава заједно. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави попуњену 

Изјаву групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверену печатом. 

 

Начин достављања доказа 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача 

чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном примереном 

року,који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или 

конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет 

страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити 

као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 

конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. 

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре не морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4), ЗЈН: извод из 

регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП- 

а, да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела 

која су наведена у чл. 75. ст. 1 тач. 2) ЗЈН, потврде надлежног суда или надлежног 

органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу није изречена мера 

забране обављања делатности и потврде надлежног пореског органа и организације 

за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује 

испуњеност наведених услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се 

налази у регистру понуђача. Као доказ о извршеном упису у регистар, пожељно је 

да понуђач достави копију решења регистратора о извршеном упису или други 

одговарајући доказ. 
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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. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 

када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном 

и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 

су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 
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VI ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
 

_________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _________________ ул. ___________________________________________ 

 

бр. _____ бр.л.к. _____________________ ПУ ____________________ овлашћује се 

 

да у име ___________________________________________ из ________________, 
(назив понуђача) 

 
може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку мале 
вредности брoj 404-1/94У-2019-28 -услугa осигурања, обликована у седам партија 
и то:  
партија I – Осигурање зграда и опреме; 

партија II – Осигурање запослених; 

партија III – Осигурање лица – гостију преноћишта „Чаир“; 

партија IV – Осигурање корисника услуге базена „Чаир“ – купача; 

партија V – Осигурање службених возила и  

партија VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта,  

партија VII – Осигурање одговорности. 

 
Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку 

јавног отварања понуда. 
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за предметну 

јавну набавку и у друге сврхе се не може користити. 

 

Дана: ____.____.2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.       ________________________  
     (потпис овлашћеног лица) 

 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере 
сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
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ПАРТИЈА I – ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА И 

ОПРЕМЕ 
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VII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________   из______________________, 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију I – Осигурање зграда и 

опреме, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има 
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за партију I – 
Осигурање зграда и опреме, подносим независно и без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана: ____. ____.2019. године       

  П О Н У Ђ А Ч 
 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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VIII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________  из  ____________________  и  
подизвођач/и   

1._______________________________________ из _______________________ 

2.______________________________________ из _______________________ 

3._____________________________________ из ______________________, 

 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију I – Осигурање зграда и 

опреме, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има 
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за партију I – 
Осигурање зграда и опреме, подносим независно и без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 


Дана ____.____. 2019. године       

 

                                                                                                                       П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.     _______________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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                                                                                              П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                          П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                             П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем 
подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 
попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
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IX  ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из 
групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________ 

3.__________________________________________  из ____________________, 

 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга, брoj 404-1/94У-2019-28– услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију I – Осигурање зграда и 

опреме, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има 
обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да 
смо заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања 
за партију I – Осигурање зграда и опреме, поднели независно и без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П   _____________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

  П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.     ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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     П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

 
Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе 
понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, 
потписати и печатом оверити на претходно наведен начин. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА 
  
за јавну набавку мале вредности услуга 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, 
обликована у седам партија , за партију I – Осигурање зграда и опреме;  
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и попунити једну од 

понуђених опција): 

  
а) самостално;  
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ  
Електронска адреса (e-mail) 

 

б) са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 
 

Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

в) заједнички 

Назив понуђача из групе понуђача - члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача - члана  
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Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача - члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   
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ПРЕГЛЕД ВРСТА ОСИГУРАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 
Прилог 1 

Ред О Б Ј Е К А Т ЗГРАДЕ ОПРЕМА УКУПНО Година 

број в р с т е   о с и г у р а њ а Набавна вредност производње 

0 1 2 3 4 5 

1 Осигурање грађевинских објеката и         

  опреме од пожара и неких других          

  опасности         

а +б Објекти   прилог 1.     

   - спортска хала 452.238.120,00 265,101,600,00 717.339.720,00 2011 

  
 - отворени и затворени базени са 
машинском салом 285.485.857,00 208.863.000,00 494.348.857,00 1989 

   - градски стадион – западна трибина 16.655.627,00  -  16.655.627,00 1963 

   - стубовисарефлекторима 1.283.298,00 3.500.000,00 4.783.298,00 1987 

   - мала сала хале са хотелом 14.824.897,00 1.866.000,00 16.690.897,00 1976 

   - зграда СОФК-е 219.442,00 196.000,00 415.442,00 1975 

   - стонотенискасала 4.911.000,00 89.000,00 5.000.000,00 1985 

   - спортскадворанаМикаАнтић 70.963.200,00 13.516.800,00 84.480.000,00 2006 

   - спортскадворанаДушанРадовић 62.832.000,00 11.088.000,00 73.920.000,00 2005 

   - балонсалаклизалишта 9.396.000,00 7.500.000,00 16.896.000,00 2007 

  

Укупно 918.809.441,00 511.720.400,00 1.430.529.841,00     

ц.  Допунски ризик - излив воде из инсталација 
напрвиризик (1,80 % 
одукупневредностизграда и опреме) 

  
  

  
  

25.750.000,00 
  

  
    

д. Допунски ризик - од поплава, високих вода  
и бујица (1,50% одукупневредностизграда и 
опреме) 

  
  

  
  

21.450.000,00 
  

  
    

            

2 Осигурање лома машина са укљученим   прилог 2. 12.286.600,00   

  доплацимазаосигурањеамортизоване         

  вредности код делимичних штета и доплатак         

  заоткуподбитнефраншизе         

3 Комбинованоосигурањеелектронскихрачу-   прилог 3. 737.000,00   

  нара и процесора са откупом амортизоване          

  вредности код делимичних штета и откупом          

  одбитнефраншизе         

            

4 Стакло од лома на свим објектима - табела 1   прилог 4. 2.737.000,00   

  
Керамика (умиваоници и кл.шоље)на свим 
објектима         

   Колективно осигурање 135 радника         

 5  - трајни инвалидитет     400.000,00   

   - смртуследнесрећногслучаја     200.000,00   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ УСТАНОВЕ СЦ 

„ЧАИР“ НИШ 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 

СУМА 

ОСИГУРАЊА 

ГОДИШЊА 

ПРЕМИЈА 

ОСИГУРАЊА БЕЗ 

ПОРЕЗА 

1 

Осигурање грађевинских објеката и 

опреме од пожара и неких других  

опасности 

а) Зграде(грађевински објекти) 

 

б) Опрема(без моторних возила и самоходих 

радних машина) 

 

*Допунски ризик - излив воде из 

инсталација на први ризик(за све објекте и 

опрему) 

 

*Допунски ризик од поплава, високих вода 

и бујицана први ризик(за све објекте и 

опрему) 

 

 

 

 

918.809.441,00 

 

511.720,400,00 

 

 

 

25.750.000,00 

 

 

21.450.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Осигурање машина од лома са укљученим 

доплацима за осигурање амортизоване 

вредности код делимичних штета и 

доплатакза откуп одбитне 

франшизефраншизе (учешће осигураника у 

свакој штети) 

 

 

12.286.600,00 

 

 

 

 

 

 

3 

Комбиновано осигурање електронских 

рачунара, процесора и припадајуће опреме 

са укљученим доплатцима за откуп 

амортизованевредности код делимичних 

штета и откуподбитне франшизе 

 

 

 

737.000,00 

 

 

 

 

 

 

4 

Осигурање стаклаод лома на свим 

објектима(засве врсте стакала и огледала)и 

керамика (умиваоници и клозетске шоље) 

на свим објектима 

Начин осигурања: 

 - на суму осигурања, 

- на први ризик. 

 

 

 

2.737.000,00 

 

 

 

 

УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ БЕЗ 

ПОРЕЗА 
 

ПОРЕЗ КОД ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА ОД 5% 

 
 

УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ СА 

ПОРЕЗОМ 
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ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
Прилог 1 

Ред О Б Ј Е К А Т ЗГРАДЕ ОПРЕМА УКУПНО Година 

број в р с т е   о с и г у р а њ а Набавна вредност производње 

0 1 2 3 4 5 

            

1 Осигурање грађевинских објеката и         

  опреме од пожара и неких других          

  Опасности         

а +б Објекти   прилог 1.     

   - спортскахала 452.238.120 265.101.600 717.339.720 2011 

  
 - отворени и затворени базени са 
машинском салом 285.485.857 208.863.000 494.348.857 1989 

   - градски стадион – западна трибина 16.655.627  -  16.655.627 1963 

   - стубови са рефлекторима 1.283.298 3.500.000 4,783,298 1987 

   - мала сала хале са хотелом 14.824.897 1.866.000 16.690.897 1976 

   - зграда СОФК-е 219.442 196.000 415.442 1975 

   - стонотениска сала 4.911.000 89.000 5.000.000 1985 

   - спортска дворана Мика Антић 70.963.200 13.516.800 84.480.000 2006 

   - спортска дворана Душан Радовић 62.832.000 11.088.000 73.920.000 2005 

   - балон сала клизалишта 9.396.000 7.500.000 16.896.000 2007 

  Укупно 918.809.441 511.720.400 1.430.529.841   

            

ц.  Допунски ризик - излив воде из инсталација     25.750.000   

  
напрвиризик( 1,80% 
одукупневредностизграда и опреме)         

д. Допунски ризик - од поплава, високих вода      21.450.000   

  
и бујица( 1,50% одукупневредностизграда и 
опреме)         

            

2 Осигурање лома машина са укљученим   прилог 2. 12.286.600   

  доплацимазаосигурањеамортизоване         

  вредности код делимичних штета и доплатак         

  заоткуподбитнефраншизе         

            

3 Комбинованоосигурањеелектронскихрачу-   прилог 3. 737.000   

  нара и процесора са откупом амортизоване          

  вредности код делимичних штета и откупом          

  одбитнефраншизе         

            

4 Стакло од лома на свим објектима - табела 1   прилог 4. 2.737.000   

  
Керамика ( умиваоници и клозетске.шоље)на 
св.објектима.         
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СПИСАК 

машина на објектима Спортског центра "Чаир"  
која се осигурава од лома  у 2019. Години  

 
         Прилог 2 

Редни Назив и ознака опреме Број Година Набавна Укупна 

број Објекат комада произво цена/ком цена 

1 2 4 5 6 7 

1.0 ПУМПЕ                     

1.1 Базени                   

1.1.1 Машинскасала                   

1.1.1.1 Центрифугална NORM пумпа  HCP '' K '' 125 - 400 / A   4   570.000 2.280.000 

1.1.1.2 Центрифугална NORM пумпа  SCP  125 - 400 / B     4   390.000 1.560.000 

1.1.1.3 Бунарскапумпа                           BP 200 - 1 / G                                       2   540.000 1.080.000 

1.1.1.4 Вишест.центрифуг. пумпа         VSN 2 - 5       1   96.000 96.000 

1.1.1.5 Центрифугалнапумпа               CL 802 - 4   
 

1   76.800 76.800 

1.1.1.6                - II -                                   CL 1001 - 4     2   82.400 164.800 

1.1.1.7                - II -                                   CL 1002 - 4     1   79.400 79.400 

1.1.1.7 Хориз. ротодинам. пумпа       VC 55 T       5   37.600 188.000 

1.1.1.9 Kaнална вертикална пумпа     FUP 1.100 - 180 / 4     1   92.800 92.800 

1.1.2 Топлотна подстаница               5.617.800  

1.1.2.1 Разделник доводне топле воде               

1.1.2.1.1 Циркулациона пумпа                Grundfos Magna3 80-120F - коморе     1   165.000 165.000 

1.1.2.1.2                - II -                                Grundfos UPS 40-120F – коморе KK1,KK2,KK3     3   55.000 165.000 

1.1.2.1.3                - II -                                Wilo Star RS 25/6 - бојлери   2   12.000 24.000 

1.1.2.1.4                - II -                                GHR  65 - подногрејање   0   36.400 0 

1.1.2.1.5                - II -                                Grundfos Magna 3 65-100F- радијат. грејање   .2   150.000 300.000 

1.1.2.2 Разделник топле воде радијаторског грејања             

1.1.2.2.1 Циркулациона пумпа гране "А" GHR 65       0   36.400 0 

1.1.2.2.2                        - II -                     "Б" GHR  65      0   36.400 0 

1.1.2.2.3                        - II -                     "Ц" GHR  65     0   36.400 0 

1.1.2.3 Коморе за грејање и проветравање             
 

1.1.2.3.1 Циркулационапумпа  GHR 65         0   36.400 0 

1.1.2.3.2 Циркулационапумпа  GHR 40         0   28.000 0 

1.1.3 Подрум - етажа                   

1.1.3.1  Cirkulaciona pumpa Wilo Star RS 25/6 bojleri              2    12.000 24.000  

1.1.3.2 Cirkulaciona pumpa Wilo Star Rs 25/4     1 
 

11.000 11.000 

1.1.4 Dozirna stanica 
      

1.1.4.1 Dozirna pumpa “Prominent” B10 13N 
 

2 
 

38.000 76.000 

1.1.4.2 Dozirna pumpa “Prominent” C10 24N           2     34.000  68.000 

1.1.4.3 Dozirna pumpa “Prominent” E04 07N 
   

1 
 

34.000 34.000 

1.1.4.4 Dozirna pumpa “Prominent” META NM 20/130 PP 
  

1 
 

42.400 42.400 

1.1.4.5 Dozirna pumpa “ETATRON” Eone MA 30/5 
  

1 
 

49.400 49.400 

1.1.4.6 Dozirna pumpa “ETATRON” Eone MA 20/7 
 

1 
 

44.500 44.500 
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1.2 Спортска дворана Душан Радовић               

1.2.1 Пумпа                 CS 60 - 125         1   45.000 45.000 

1.2.2 Пумпа                 CS 60 - 160         1   65.000 65.000 

1.3 Спортска дворана Мика Антић               

1.3.1 Пумпа                 CS 50 - 125         1   40.000 40.000 

1.3.2 Пумпа                 CS 65 - 125         1   50.000 50.000 

1.3.3 Пумпа                 CS 80 - 160         1   70.000 70.000 

 1.3.4  Cirkulaciona pumpa Grundfos UPS 50-180F (hotel)              1    84.500  84.500 

1.4 Сала за борилачке спортове               

1.4.1 Подстаница топле воде                 

1.4.1.1 Циркулациона пумпа                   RS 40       ком.2   16.000 32.000 

1.4.1.2 Електромоторна пумпа             TOP S 40/4       ком.2   55.000 110.000 

1.4.2 Подстаница централног грејања               

1.4.2.1 Циркулациона пумпа                   RS 50       ком.2   24.000 24.000 

1.4.3 Шахта ван објекта                   

1.4.3.1 Електромоторна пумпа             TOP ZV 50/7       ком.2   69.000 138.000 

1.5 Балонсала - клизалиште                 

1.5.1 Пумпа     NM 50/16 BE            ком.1   95.000 95.000 

1.5.2 Компресор   8 FC - 702Y  - 40P         ком.1   180.000 180.000 

1.5.3 Вентилатор  ZIEHLABE GG         ком.1   105.000 105.000 

1.6 Спортска халаЧаир                 

1.6.1 ЦиркулационапумпаWilo BL-100/170-4/4       kom.1   200.000 200.000 

1.6.2 ЦиркулационапумпаWilo IPL-100/170-3/4     kom.1   210.000 210.000 

1.6.3 ЦиркулационапумпаWilo stratus100/1-12 PN 16     kom.2   240.000 480.000 

1.6.4 ЦиркулационапумпаWilo stratus 80/1-12 PN 16     kom.1   210.000 210.000 

1.6.5 S&P CHGT&4-560-6 

   
    kom.1   200.000 200.000 

2.0 КОМПРЕСОРИ, ВЕНТИЛАТОРИ  И АГРЕГАТИ             

2.1. Компресорскастаница - базени               

2.1.1 Компресор 2 x E4NF 1015         ком.1   292.000 292.000 

2.2 Пумпна станица - базени                 

2.2.1 Дуваљка тип 761           ком.1   212.000 212.000 

2.3 Eнергетско одељење - базени                 

2.3.1 Тиристорски стабилизатор напона      TS 7,5     ком.1   120.000 120.000 

2.4 Чилери – хала Чаир                   

2.4.1 Вијачни компресор ZR 126 KCE 2900 min-1, 30 kw      kom.1   300.000 300.000 

2.4.2 Вијачни компресор ZR 144 KCE 2900 min-1, 35 kw      ком.1   345.000 345.000 

2.4.3 Вентилатор за расхладни флуид DznarQC-AV 800     kom .2   172.500 345.000 

4.0 ЕЛЕКТРИЧНИ КОТЛОВИ                 

4.1 Коморе - халаЧаир     24KW     ком. 3   60.000 180.000 

4.2 Сала за борилачке спортове   24 KW     ком. 2   60.000 120.000 

5.0 EЛЕКТРО МОТОРИ                   

5.1 Куглана                     

5.1.1 Електромотор елеватора         2   5.000 10.000 

5.1.2 Електромотор за подизање чуњева       2   6.000 12.000 
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5.2 Коморе за грејање и проветравање - базени             

5.2.1 Електромотор 1.5 kw         1   12.000 12.000 

5.2.2 Електромотор 2.2 kw         2   13.000 26.000 

5.2.3 Електромотор 3 kw           1   17.000 17.000 

5.2.4 Електромотор 4 kw           1   19.000 19.000 

5.2.5 Електромотор 7.5 kw         1   32.000 32.000 

5.2.6 Електромотор 11 kw           1   45.000 45.000 

5.3 Коморе за грејање и проветравање - хала Чаир             

5.3.1 Електромотор 30 kw           1   300.000 300.000 

5.3.2 Elektromotor 45 kw           1   470.000 470.000 

19.0 MAШИНЕ АЛАТЉИКЕ                 

19.1 Угаона електрична брусилица GWS 21 - 180 JHBosch   0   12.000 0 

19.2                   - II -                   P 57 - 24 Blek - Deker     0   12.800 0 

19.3 Шрафилица на батерије ENHEL Е-АС 18       0   4.000 0 

19.4 Двобрзинска вибрациона бушилица GSB 20 - 2 ReBosch   0   20.000 0 

19.5 Двобрзинска вибрац. бушилица PAG GF 35 Profesional   0   20.000 0 

19.6 Електрична угаона брусилица GSW 20 - 230 Bosch     0   12.000 0 

19.7 Електрична вибрациона бушилица GBH - 2 - 26DRE     0   24.000 0 

19.8 Исправљач – пуњачЕиНиш         0   48.000 0 

19.9 Макита GA 5030           0   6.000 0 

19.10 Двобрзинска вибрациона бушилица 

  
PAG GF 35   0   25.000 0 

20.0 УСИСИВАЧИ                   

20.1 Индустриски хидро усисивач SW 53 S -Д. Радовић     1   75.000 75.000 

20.2 Универзална шајб машина E 400 S - Д.Радовић     1   85.000 85.000 

20.3 Хидрусисивач SW 53 S Columbus - Хала       1   75.000 75.000 

20.4 Хидрусисивач SW 30 S Columbus - Хала, Базени     1   75.000 75.000 

20.5 Машина за рибање тврдих подова RA 43 K30 - Базени   0   
  

20.6 Универзална шајбмашина - Куглана       1   85.000 85.000 

20.7 Хидроусисивач WIRBEL 982 INOX, M. Antić     1   75.000 75.000 

20.8 Усисивач NUERA DuovacSymphonia 150 - хала - ентралнисистемусис 0   
   

УКУПНО:   Набавна  вредност..............................................................................    12.286.600,00 
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ПОВРШИНЕ СТАКАЛА ЗА ОСИГУРАЊЕ (У М2) НА ОБЈЕКТИМА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 
 '' ЧАИР'' ЗА 2019. ГОДИНУ 

Прилог 4 

Ред   В Р С Т Е   С Т А К Л А         
 

Број ОСИГУРАНИ ОБЈЕКАТ Једнострукостакло Огледала Термопанстакло 

 

    
4 мм 6 мм 

3 
мм 

4 мм 4 + 12 + 4 мм Фасада 
Улазна 
врата 

Керамика 

                  
 
 
149.000,00 

1 БАЗЕНИ ЧАИР   
30 x 2.700,00 

81.000,00   
15 x 2.500,00 

37.500,00 
50 x 3.200,00 
160.000,00  -   

                  

                  
 
 
110.000,00 

2 ХАЛА ЧАИР   
30 x 2.700,00 

81.000,00       
45 x 22.000,00 

990.000,00 
35 x 17.000,00 

595.000,00 

                  

                  
 

3 СТАДИОН ЧАИР    -    -  -  -  - 

                  

                  
 
 
59.000,00 

4 
САЛА ДУШАН  
РАДОВИЋ   

45 x 2.700,00 
121.500,00   

3 x 2.500,00 
7.500,00 

30 x 3.200,00 
96.000,00  -  - 

                  

                  
 
 
59.000,00 

5 САЛА МИКА АНТИЋ   
45 x 2.700,00 
121.500,00   

2 x 2.500,00 
5.000,00 

20 x 3.200,00 
64.000,00  -  - 

                  

                  
 
 
377.000,00 

  У К У П Н О   
150 x 2.700,00 

405.000,00   
20 x 2.500,00 

50.000,00 
100 x 3.200,00 

320.000,00 
45 x 22.000,00 

990.000,00 
35 x 17.000,00 

595.000,00 

                  

                  
 

  Јединична цена по дин/м
2
   2.700.00   2.500.00 3.200.00 22.000.00 17.000.00 

                  

                  

377.000,00   УКУПНА ЦЕНА   405.000.00   50.000.00 320.000.00 990.000.00 595.000.00 

                  

 
УКУПНО: 

 
2.737.000,00 

 
Напомена: 
 

Фасада: 

Термо стакло DAРKBЛУE је комбинација каљено-сигурносно стакло 6 мм + 15 + 3.3 ЛОW-E (4 .мм 

нискоемисионо) коефиц. пролаза топлоте несме да пређе 1,4 W/м2К. 

Улазна врата: 
Сигурносно стакло 6 + 18 + 6 мм (нискоемисионо), коефиц. пролаза топлоте несме да буде већи 
од 1,4 W/м2К. 
Количине у табели су 10% од укупних количина стаклених површина на објектима.  
Керамика се односи на умиваонике и клозетске шоље у објектима С.Ц.Чаир.                                                                                                   
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I. ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ                                                          Обрачунска листа бр. 1 

 
ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА: 
- грађевински објекти, 
- опрема без моторних возила и самоходих радних машина. 
 
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
- пожар и неке друге опасности, удар грома, експлозија, олуја, град, удар сопственог моторног возила, 
сопствене покретне радне машине у осигурани објекат, пад летилице, манифестације и демонстрације 
 
ДОПУНСКИ РИЗИЦИ 

- изливање воде на први ризик, за све 
објекте и опрему 

- поплаве и бујице на први ризик, за све објекте и опрему 
 
ОСИГУРАНЕ СУМЕ И ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 

ПРЕДМЕТ 

ОСИГУРАЊА 

ОСИГУРАНИ 

РИЗИЦИ 

СУМА 

ОСИГУРАЊА 

ГОДИШЊА 
ПРЕМИЈА 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 
Основни ризик 918.809.441,00  

   
  

 

ОПРЕМА 
Основни ризик 511.720.400,00  

   
  

 
ДОПУНСКИ РИЗИЦИ 

Поплаве и бујице, први 
ризик 

 
21.450.000,00 

 

Излив воде, први ризик 25.750.000,00  
   

 

УКУПНО 
Попуст _____% 

Свега 
Порез на премије нежив осигур 5% 

ЗА НАПЛАТУ 

   
   
   
   
   
   
   

 
НАПОМЕНА: Обрачун урадити према: ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 
ЗА ОСИГУРАЊЕ 2019. ГОДИНЕ ( прилог 1 ). 

                                                                                                                                            ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
                                                                                                                              ПОНУЂАЧА 

     Датум ___. ___. 2019. год                                                                        МП.                       ______________________     
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Обрачунска листа бр. 
II. ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ                                                                                               2 
 
ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА: 
 
По овим условима предмет осигурања могу бити: 
- електрични уређаји, 
- машине, 
- машински уређаји, 
- апарати и инсталације. 
Осигуране опасности: 
- оштећења или уништење осигуране ствари услед незгоде под којим се подразумевају догађаји који настају 
непредвиђено или изненада у вези са коришћењем осигуране ствари ( непосредног деловања електричне енер- 
гије кратак спој, атмосферски и други пренапон, електрични лук и сл., надпритисак и подпритисак, неспретност, зла 
намера и нехат радника или ког другуг лица, пад осигуране ствари, удар или упад страног тела у осигурану 
ствар ). 

Доплаци: 
- ______% за откуп амортизованих вредности код делимичних штета, 
-______% за откуп одбитне франшизе ( учешће осигураника у свакој штети ). 

 
ОСИГУРАНЕ СУМЕ И ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 

 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

 

СУМА 
ОСИГУРАЊА 

      ГОДИШЊА 
      ПРЕМИЈА 

 

ОПРЕМА 
Основна 
премија 

12.286.600.00  
  

Доплаци 
АМОРТИЗ. 
ВРЕДНОСТ 

 

ОДБИТНА 
ФРАНШИЗА 

 

 

УКУПНО 
Попуст _____% 

Свега 
Порез на премије неживотног осигурања 5% 

ЗА НАПЛАТУ 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
НАПОМЕНА: Обрачун урадити према: СПИСАК МАШИНА КОЈЕ СЕ 
ОСИГУРАВАЈУ ОД ЛОМА 
У 2019. ГОДИНЕ ( прилог 2 ). 
                                                                                                                                                  ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 

                                                                                                                              ПОНУЂАЧА 

     Датум ___. ___. 2019. год                                                                        МП.                       ______________________     
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III. ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА                                                                                                                            Обрачунска листа бр.4 
 
ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
- све врсте стакала и огледала, 
Осигурани ризици: 
- уништење или оштећење осигураних ствари услед остварења било које опасности којима су изложене 
осигуране ствари на назначеним местима. 
Начин осигурања: 
- на суму осигурања, 
- на први ризик. 
ОСИГУРАНЕ СУМЕ И ГОДИШЊИ ИЗНОС ПРЕМИЈЕ 

 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
НАЧИН ОСИГУРАЊА  

  НА СУМУ 
ОСИГУРАЊА 

НА ПРВИ 
РИЗИК 

  ГОДИШЊА 

       ПРЕМИЈА 

 

 

стакло 6 мм 
термопан 4+12+4 мм 

ДАРК БЛУЕ нискоемисионо 
6+15+3.3 ЛОW-Е 

ДАРК БЛУЕ нискоемисионо 
6+18+6 

огледала 4 мм 

   
 405.000  
 320.000  

   
 990.000  

   
 595.000  
 50.000  

   
КЕРАМИКА 
Базен Чаир 
 
Хала Чаир 
 
Сала Д.Радовић 
 
Сала М.Антић 

   
149.000   

   
110.000   

   
59.000   
59.000   

 

УКУПНО 
Попуст _____% 

Свега 
Порез на премије нежив осигур 

5% 
ЗА НАПЛАТУ 

   
                           377.000    2.360.000  

   
   
   

   
   

НАПОМЕНА: Обрачун урадити према: КОЛИЧИНЕ СТАКАЛА ЗА ОСИГУРАЊЕ 2019. ГОДИНЕ ( прилог 4 )..   

                                                  ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 

      Датум ___. ___. 2019. год.                                                              ПОНУЂАЧА 

                                                                                                                 МП.      ___________________________                          

                                                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)  
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IV. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА Обрачунска листа бр. 3  

  

  
  

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА: 

  
  

   - електронски рачунари са припадајућом опремом. 

 
  

Осигуране опасности: 

  
  

    - пожар, удар грома, експлозија, олуја, град, деловање паре и воде, пад летилице, манифестације и 
демонстрације, лом машине, провална крађа и разбојништво. 

-    -  укључити доплатак за откуп одбитне  франшизе и укључити доплатак 
заоткуп амортизације код дел.штета. 

- - Доплатак за откуп амортизацијекод.дел.штета.  

 

  
ПРЕМИЈСКА ПРЕМИЈА 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
ОБРАЧУН 
ПРЕМИЈЕ СТОПА   

        

Рачунари 282.500,00     

Монитори 149.000,00     

Лап топови 72.000,00     

Штампачи 73.000,00     

Скенери 10.500,00     

Телевизори 150.000,00     

        

        

УКУПНО 737.000,00     

Попуст _____%       

Свега       

Порез на премије нежив осигур 5%       

ЗА НАПЛАТУ       

        

        

  

  
  

   НАПОМЕНА: Обрачун урадити према: СПИСАК РАЧУНАРА И ОСТАЛЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ   

   ЗА ОСИГУРАЊЕ 2019. ГОДИНЕ  ( прилог 3 ). 

 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 

Датум ___. ___. 2019. год. 

  
ПОНУЂАЧА 

  МП. 

 
___________________________ 

  

  
(потпис овлашћеног лица) 
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ПОПИС РАЧУНАРА ЗА 2019.ГОДИНУ    

                                                                                    Укупно – набавнавредност.....................       737.000,00 

 

 

 

 

 

Ред 
бр. 

НАЗИВ 

ОПРЕМЕ 

ТИП ИЛИ ОЗНАКА Ком Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

Година 

набавке 

0 1 2 3 4   

1 Računar INTEL DC 2180/Cooler MASTER 1 19.500,00 19.500,00 2005 

Monitor BENQ G2220HD 1 12.000,00 12.000,00 2005 

2 Računar IntelCeleron D CPU430  1 19.000,00 19.000,00 2005 

Monitor LG Flatron W1934s 1 10.500,00 10.500,00 2005 

3 Računar AMD Sempron(tm) 2800+  1 18.000,00 18.000,00 2007 

Monitor BENQ G2220HD 1 12.000,00 12.000,00 2007 

4 Računar NPC P4 140508-01 1 22.500,00 22.500,00 2007 

Monitor ACER 1916 1 11.000,00 11.000,00 2007 

5 Računar IntelCore 2Duo CPU E740 2GB/500GB 1 21.000,00 21.000,00 2008 

Monitor LG Flatron W2241s 1 11.500,00 11.500,00 2008 

6 Računar AMD Athlon  64 1 18.500,00 18.500,00 2010 

Monitor ACER 1716 1 11.500,00 11.500,00 2010 

7 Računar Frontier IntelCORE 2Duo CPU E7500 2GB/500GB 1 22.000,00 22.000,00 2010 

Monitor BENQ G2220HD 1 9.000,00 9.000,00 2010 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Računar CORE2DUO, 2GBDDR2, HD 500GB, 1 22.000,00 22.000,00 2011 

      

Monitor BENQ G2220HD 1 11.500,00 11.500,00 2011 

9 Računar DUAL-CORE E5700, 3.0GHz/2Mb L2iG41, 2GB 5 24.000,00 120.000,00 2012 

Monitor LCD 22'', 1680x1050 Wide, 1000:1, 5ms 5 12.000,00 60.000,00 2012 

10 Lap Top CELERON, 2GB DDR2, 320GB 1 35.000,00 35.000,00 2010 

11 Lap Top CORE i3 2310M 2.1GHz/3MB 3GB 500GB 15,6'' 1 37.000,00 37.000,00 2012 

12 Štampač hp Laser Jet 1010 1 8.000,00 8.000,00 2008 

13 Štampač EPSON LX 300 1 8.500,00 8.500,00 2010 

14 Štampač Hp Laser Jet 1020 1 12.000,00 12.000,00 2011 

15 Štampač EPSON AcuLaser M1400 1 7.500,00 7.500,00 2011 

16 Štampač Lexmark X204 Multifunkcionalni štampač, skener, kopir,... 1 18.000,00 18.000,00 2011 

brzina crno-bele štampe 22 st/min     

17 Štampač HP Laser Jet CP1515 Color štampač 1 19.000,00 19.000,00 2011 

18 Skener Hp Laser Jet M1120 1 5.000,00 5.000,00 2008 

19 Skener HP ScanJet 3800 1 6.000,00 5.500,00 2010 

20 Televizor LCD , dijagonala 42'', format ekrana 16:9, opc ''sleep'' 1 49.000,00 49.000,00 2012 

21 Televizor LCD, dijagonala 32'', format ekrana 16:9, opc ''sleep'' 1 32.000,00 32.000,00 2012 

22 Televizor LCD, dijagonala 24'', format ekrana 16:9, opc ''sleep'' 3 23.000,00 69.000,00 2012 
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:  

На 12 (дванаест) једнаких месечних рата, и то до 10. у месецу за текући месец, у 
року од највише 45 дана по примљеној фактури са спецификацијом пружених 
услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12), уплатом на 
текући рачун Пружаоца услуга. 

 

ВРЕМЕ ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНЕ СУМЕ: 

У  року  од (не  може  бити  дуже  од  14)  дана  од    дана  наступања 
осигураног случаја и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање 
права на накнаду и висину осигуране суме, у складу са чланом 919. Закона о 
облигационим односима (Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља). 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

Рок  важења понуде је (не може бити  краћи од 30) дана од  дана јавног 
отварања понуда. 

 

 

Дана         .        . 2019. године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 



48 | 1 4 2  

XI       МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 124/12 , 14/15 и 68/15), дана *.*.2019. године 
закључује се 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ 
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗГРАДА 

И ОПРЕМЕ 

између уговорних страна: 
 
Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, Ул. IX бригаде 
бр. 10 који заступа директор др Драган Перић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и 
 
 
 

„______________________________________________________“,   ул._________ 

_____________________________, М.БР._____________, ПИБ_______________, 

које заступа_____________________(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА) 
 
 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Пружаоцу 
услуге доделио уговор о јавној набавци услуга, након спроведеног поступка 
јавне набавке мале вредности, брoj 1.2.2/2019– услугa осигурања, 
обликована у седам партија , за партију I – Осигурање зграда и опреме. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде 
пружање услуга осигурања зграда и опреме, таксативно наведене у Обрасцу 
понуде са спецификацијом услуга осигурања зграда и опреме Установе СЦ 
„Чаир“ Ниш. Саставни део овог уговора су: 
 

- Образац понуде са спецификацијом услуга осигурања зграда и 
опреме Установе СЦ „Чаир“ Ниш бр.                         од ________2019.г.;   

- 1 (jедна) бланко соло меница (печатом оверена и потписана) као 
средство обезбеђења за добро извршење посла, захтев за регистрацију менице 
у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 
пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и 
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  
 

Члан 2. 

          Предмет уговора Пружалац услуга ће извршити (заокружити и попунити): 

а) самостално;  

б) заједнички, као група следећих понуђача: 

_____________________________________________ из __________________ 

_____________________________________________ из __________________  
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_____________________________________________ из __________________  
в) са подизвођачима:  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________. 
 

Уговор производи своје дејство почев од двадесетчетвртог часа, дана који 
је у полиси означен као дан почетка трајања осигурања, па све до свршетка 
последњег дана рока за који је осигурање уговорено. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

Укупна цена предметних услуга (премије) које су предмет овог уговора су 
дате у понуди Пружаоца услуга број ________ од________, појединачно за сваки 
осигурани ризик са списка, као и у укупном износу од ___________________ 
(словима_____________________________) без урачунатог пореза на осигурање.   

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване 

највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 4.  
Пружалац услуга се обавезује да по потписивању уговора изда полисе 

осигурања за све уговорене осигуране случајеве и осигуране суме. 
 

Осигураници подносе захтеве за исплату осигуране суме непосредно 
Пружаоцу услуга, који је у обавези да изврши исплату осигуране суме у року од 
 
__________ (најдуже 14 (четрнаест)) дана од дана наступања осигураног случаја 
и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и 
висину осигуране суме. 

Пружалац услуга се обавезује да копије налога за исплату осигуране суме 
доставља Наручиоцу. Сва књижења по основу премије и осигуране суме вршиће 
се на нивоу Пружаоца услуга. 
 

Најмање једном у три месеца Пружалац услуга ће Наручиоцу достављати 
извештај о исплаћеним осигураним сумама. 
 

Послове осигурања, обрачун премије, издавање полиса, процену 
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осигураног случаја и осигуране суме из овог Уговора обављаће искључиво 
Пружалац услуга. 
 

Ако у току трајања осигурања по овом Уговору дође до промена Услова 
осигурања и Тарифа премија, те промене се не могу примењивати на овај 
уговорни однос. 
 

Пружање услуга вршиће се у складу са условима датим у понуди 
Пружаоца услуга. 
 

Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у 
сваком конкретном захтеву наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 
 

Рачун за премије осигурања по издатим полисама (фактурама) Пружалац 
услуга ће издати Наручиоцу. Наручилац се обавезује да по издатим фактурама 
плати премију осигурања под условима датим у понуди изабраног понуђача на 
12 (дванаест) једнаких месечних рата, до 10. у месецу за текући месец, у року од 
највише 45 дана, по примљеној фактури са спецификацијом пружених услуга, 
уплатом на текући рачун Пружаоца услуга број:____________________________ 
код _________________банке. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 
 

Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави 
Наручиоцу 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као 
средство обезбеђења за добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. Уколико Пружалац услуга не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може 
унети износ од 10% од вредности уговора без пореза на осигурање. 
 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни 
на износ од 10% од вредности уговора без пореза на осигурање, као и да меницу 
може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у 

складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора 
предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених 
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код 
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 
 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од 
дана истека рока за коначно извршење посла. 
 

Уколико Пружалац услуга не достави Наручиоцу наведено средство 
обезбеђења, Наручилац има право да реализује меницу дату као средство 
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обезбеђења за озбиљност понуде. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана. 

Примена уговара одмах по истеку важења предходног уговора који је 

Наручилац закључио. 
 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 
уговорница. Измене морају бити сачињене у писаној форми. 
 

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 
дана од дана достављања писаног обавештења о отказу. 
 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не 
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна 
има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен 
законом којим се уређују облигациони односи. 

 

Члан 8. 
 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се 
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Нишу. 

  
Члан 9. 

 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) 

задржава наручилац, а 1 (један) пружалац услуга. 
 
           Н А Р У Ч И Л А Ц                                          ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

Установа за физичку културу Спортски                                          
 центар „Чаир“ Ниш                                        

директор 

**************      ____________________ 

др Драган Перић 
 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
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доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора.  
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених услуга без пореза на 
осигурање и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде 
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 
8. Упутства понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име 
групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају 
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела 
уговора „уговорне стране“. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

Понуђач  ___________________________________  из___________________, 

поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности, 

набавка услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, обликована у 

седам партија , за партију I – Осигурање зграда и опреме, 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. 

 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом 
овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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XIII ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 

57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о платном промету 
(„Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС“ бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину 
вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 47/11) 
 
____________________________ из ____________________, __________________________, 

(назив правног лица) (место) (адреса) 
 
___________________________, __________________________ , ___________________ 

(матични број) (ПИБ) (текући рачун) 
 
доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА 
КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, ул. IX бригаде 
бр.10, 18000 Ниш, Матични број: 07204078; ПИБ: 101531882, број текућег рачуна 840-554668-62. 

 
За јавну набавку услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, обликована у седам 

партија , за партију I – Осигурање зграда и опреме, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко 
сопствену (соло) меницу, серијски број: 
 

________________________________ 

 
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене без урачунатог пореза на осигурање –a, дате 
у нашој понуди број ______________од ____.____.2019. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 
извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из 
новчаних средстава, односно друге имовине.  

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника – Пружаоца услуга, статусних промена код 
Дужника - Пружаоца услуга, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:   

 уколико  понуђач  коме  је  додељен  уговор  благовремено  не  потпиште  уговор  о  јавној   
набавци;  

уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.   
 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 

М.П. .................................................................. 
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           ПАРТИЈА II – ОСИГУРАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________из ____________________, 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга број 404-1/94У-2019-28 – 

услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију II – 

Осигурање запослених, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 
 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре;
 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);
 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 

да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 

партију II  – Осигурање запослених, подносим независно и без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Дана: ____. ____.2019. године 

 

П О Н У Ђ А Ч 
 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица)
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VIII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

Понуђач ___________________________________ из ____________________ и 

подизвођач/и  
1.___________________________________ из     ________________________ 

2.___________________________________ из  __________________________  
3.___________________________________ из   _________________________,  

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга 404-1/94У-2019-28 – 

услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију II – 

Осигурање запослених, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 
 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;
 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 и кривично дело преваре;
 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);
 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујe да 
je понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 
партију II – Осигурање запослених, поднео независно и без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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     П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

     П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати 
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
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IX ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________  
3.__________________________________________  из ____________________, 

 

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга, брoj 404-1/94У-2019-

28 – услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију II – 

Осигурање запослених, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 
 
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;
 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 и кривично дело преваре;
 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);
 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

 
 
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 

да смо заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге 
осигурања за партију II – Осигурање запослених, поднели независно и без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П   _____________________    

        (потпис овлашћеног лица) 
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П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 

 

  П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П. ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе 
понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 
попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГA  
за  јавну набавку мале  вредности  услуга 404-1/94У-2019-28–  услугa осигурања, обликована 

у седам партија , за партију II – Осигурање запослених;  
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ  
Електронска адреса (e-mail)  
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција): 
 
а) самостално; б) са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 
 

в) заједнички 
 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
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    ПИБ 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 

   4. Годишња 5. Укупна цена 
 

1.  
3. Осигурана сума 

(премија) цена осигурања по 
 

Ред. 2. Осигурани случај осигурања по осигураном случају  

у динарима  

бр. 
 

запосленом за укупан број лица  

  
 

   лицу (135 запослених) 
 

1. 
за случај смрти услед 

200.000,00 
  

 

незгоде (несрећног случаја) 
  

 

    
 

2. за случај инвалидитета 400.000,00   
 

     
 

 

Укупна цена осигурања за све осигуране случајеве (од 1-2), за 135 запослених лица (збир 

вредности исказаних у колони 5): 

 

_________________________ динара 

 

 
Колективно осигурање од последица несрећног случаја покрива стално 
запослене и ван радног времена – 24 сата дневно. 
Сума осигурања је јединствена за све запослене. 
 
Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 135, на основу података 
достављених од стране кадровске службе Спортског центра „Чаир“. Наручилац 
задржава право да у зависности од специфичних потреба за радним ангажовањем 
запослених лица повећа или смањи наведени број. Обрачунавање ће се вршити 
по условима и јединичним ценама осигурања датим у Обрасцу понуде са 
спецификацијом услуга по коме ће Наручилац врши уплату премија. 

 

ВРЕМЕ ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНЕ СУМЕ: 
У року од _________ (не може бити дуже од 14) дана од дана наступања 
осигураног случаја и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање 
права на накнаду и висину осигуране суме, у складу са чланом 919. Закона о 
облигационим односима (Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља). 
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
 
Рок важења понуде је__.....__(не може бити краћи од 30) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије" број 124/12,14/15 и 68/15), дана *.*.2019. године, 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА  
ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

између уговорних страна: 
 
Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, Ул. IX бригаде 
бр. 10 који заступа директор др Драган Перић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) 
и 

 

„____________________________________“  
__________________,   ул.  ______________  
бр. ___, које заступа ___________________  
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА) 

 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Пружаоцу 
услуге доделио уговор о јавној набавци услуга, након спроведеног поступка 
јавне набавке мале вредности, брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, 
обликована у седам партија , за партију II – Осигурање запослених. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде пружање 
услуга осигурања запослених, таксативно наведених у Обрасцу понуде са 
спецификацијом услуга осигурања запослених у Установи СЦ „Чаир“ Ниш. 
Саставни део овог уговора су: 
 

- Образац понуде са спецификацијом услуга осигурања запослених у 
Установи СЦ „Чаир“ Ниш бр. ___________ од ______.___.2019г;   

- 1 (jедна) бланко соло меница (печатом оверена и потписана) као 
средство обезбеђења за добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 
пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано 
менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  
  

Члан 2. 
 

Предмет уговора Пружалац услуга ће извршити (заокружити и попунити) :  

а) самостално;  

б) заједнички, као група следећих понуђача: 
 

_____________________________________________ из __________________  
_____________________________________________ из __________________ 
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_____________________________________________ из __________________  
в) са подизвођачима:  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________. 
 

Уговор производи своје дејство почев од двадесетчетвртог часа, дана који 
је у полиси означен као дан почетка трајања осигурања, па све до свршетка 
последњег дана рока за који је осигурање уговорено. 

  
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у 
својој понуди број _______________ од ________________.2019 године, 
појединачно за сваки осигурани случај наведен у Обрасцу понуде са 
спецификацијом услуга и у укупном износу од ______________ динара и 
словима (__________________________________________________________). 
 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 
 

Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 135, на основу 
података и претходног периода. Наручилац задржава право да повећа или смањи 
наведени број. Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама 
осигурања датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће 
Наручилац врши уплату премија.  

Уговорени осигурани случајеви и суме осигурања су: 
 

 

1. Р. бр. 2. Осигурани случај 3. Осигурана сума 
 

   
 

1. за случај смрти услед незгоде (несрећног 200.000,00  

случаја)  

  
 

2. 
за случај инвалидитета 

 
400.000,00 

 

 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 
Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама осигурања 

 
датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће Наручилац врши 
уплату премија. 
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Уговорени осигурани случајеве и суме осигурања су дате у понуди која је 

саставни део овог уговора. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА  

Члан 4.  
Пружалац услуга се обавезује да по потписивању уговора изда полисе 

осигурања за све уговорене осигуране случајеве и осигуране суме. 
 

Осигураници подносе захтеве за исплату осигуране суме непосредно 
Пружаоцу услуга је у обавези да изврши исплату осигуране суме у року од  
__________ (најдуже 14 (четрнаест)) дана од дана наступања осигураног случаја 
 
и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и 
висину осигуране суме.   

Колективно осигурање од последица несрећног случаја покрива запослене  

и ван радног времена – 24 сата дневно.   
Сума осигурања је јединствена за све запослене. 

 
Пружалац услуга се обавезује да Осигуранику пружи правовремену и 

ефикасну услугу при процени насталог осигураног случаја и исплати осигуране 
суме у складу са одговарајућим условима осигурања. 
 

Пружалац услуга се обавезује да копије налога за исплату осигуране суме 
доставља Наручиоцу. 
 

Сва књижења по основу премије и осигуране суме вршиће се на нивоу 
Пружаоца услуга. Најмање једном у три месеца Пружалац услуга ће Наручиоцу 
достављати извештај о исплаћеним осигураним сумама. 
 

Послове осигурања, обрачун премије, издавање полиса, процену 
осигураног случаја и осигуране суме из овог Уговора обављаће искључиво 
Пружалац услуга. 
 

Ако у току трајања осигурања по овом Уговору дође до промена Услова 
осигурања и Тарифа премија, те промене се не могу примењивати на овај 
уговорни однос. 
 

Пружање услуга вршиће се у складу са условима датим у понуди 
Пружаоца услуга. 
 

Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у 
сваком конкретном захтеву наручиоца. 

  
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 
Рачун за премије осигурања по издатим полисама (фактурама) Пружалац 

услуга ће издати Наручиоцу. Наручилац се обавезује да по издатим фактурама 
плати премију осигурања под условима датим у понуди изабраног понуђача на 
12 (дванаест) једнаких месечних рата, и то до 10. у месецу за текући месец, у 
року од највише 45 дана, по примљеној фактури са спецификацијом пружених 
услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12), уплатом на 
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текући рачун Пружаоца услуга.број: __________________________ код 

_______________________ банке. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  
Члан 6. 

 
Пружалац услуга је дужан да до тренутка закључења уговора достави 

Наручиоцу 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као 
средство обезбеђења за добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 
пословне банке (оригинал или копију), печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. Уколико Пружалац услуга 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може 
унети износ од 10% од вредности уговора. 
 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни 
на износ од 10% од вредности уговора, као и да меницу може безусловно, 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 
прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста 
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката и др. 
 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од 
дана истека рока за коначно извршење посла. 
 

Уколико Пружалац услуга не достави Наручиоцу наведено средство 
обезбеђења, Наручилац има право да реализује меницу дату као средство 
обезбеђења за озбиљност понуде.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана. 
 

Примена уговара одмах по истеку важења предходног уговора који је 
Наручилац закључио. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 
уговорница. Измене морају бити сачињене у писаној форми. 
           Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 
дана од дана достављања писаног обавештења о отказу. 
 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не 
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна 
има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен 
законом којим се уређују облигациони односи. 

  
Члан 8. 
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На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се 
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Нишу. 

 
Члан 9. 

 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) 

задржава наручилац, а 1 (један) пружалац услуга. 

 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
Установа за физичку културу 
Спортски центар „Чаир“ Ниш  

ДИРЕКТОР 

*************************  
др Драган Перић 

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 
 
 

 

_________________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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.Понуђач је дужан да модел уговора попуни, 
потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.   
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених услуга као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде 
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7. 
Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе 
потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају 
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела 
уговора „уговорне стране“. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Понуђач___________________________________________  из_________________, 

поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности, набавка 

услуга 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, обликована у седам партија , за 

партију II – Осигурање запослених, 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. 

 

Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде 
потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити Образац трошкова припреме понуде. 
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XIII   ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 
57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о платном промету 
(„Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета („Сл. Гласник РС“ бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину 
вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 47/11) 
 
____________________________ из ____________________, __________________________, 

(назив правног лица) (место) (адреса) 
 
___________________________, __________________________ , ___________________ 

(матични број) (ПИБ) (текући рачун) 
 
доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА 
КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, ул. IX бригаде 
бр.10, 18000 Ниш, Матични број: 07204078; ПИБ: 101531882, број текућег рачуна 840-554668-62. 
 

За  јавну  набавку  број  услуга  404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, обликована у седам 

партија , за партију II – Осигурање запослених, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко 

сопствену (соло) меницу, серијски број: 
 

_________________________________ 

 
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене, дате у нашој понуди број______________од 
____.____.2019. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са 
свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.  

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника – Пружаоца услуга, статусних промена код 
Дужника - Пружаоца услуга, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде. 
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:   
- уколико  понуђач  коме  је  додељен  уговор  благовремено  не  потпиште  уговор  о  јавној  

набавци;   
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне 
документације.   

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 
 

М.П. ..................................................................  
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ПАРТИЈА III – ОСИГУРАЊЕ 
ГОСТИЈУ ПРЕНОЋИШТА „ЧАИР“ 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________________из_______________, 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију III – Осигурање 

гостију преноћишта „Чаир“, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

 као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 

да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 

партију партија III – Осигурање гостију преноћишта „Чаир“, подносим 

независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
поднео независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 

Дана: ____. ____.2019. године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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VIII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________ из ____________________ и 

подизвођач/и  
1.___________________________________из     ________________________ 

2.___________________________________из  _________________________  
3.___________________________________ из   ________________________,  

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка 404-1/94У-2019-28 – услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију  III – Осигурање 

гостију преноћишта „Чаир“, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;


као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 

да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 
партију III – Осигурање гостију преноћишта „Чаир“, подносим независно и 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Дана ____.____. 2019. године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати 
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
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IX ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________  
3.__________________________________________  из ____________________, 

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга, брoj 404-1/94У-2019-

28– услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију III  
 
– Осигурање гостију преноћишта „Чаир“, испуњавају посебно све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то:  
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;


као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 

да смо заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге 
осигурање за партију III – Осигурање гостију преноћишта „Чаир“, поднели 
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Дана ____.____. 2019. године 
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П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П   _____________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

       М.П. ______________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе 
понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 
попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГA 
 
за јавну набавку мале вредности број 404-1/94У-2019-28 –  услугa осигурања, обликована у 

седам партија , за партију III – Осигурање гостију преноћишта „Чаир“  
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ  
Електронска адреса (e-mail)  
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција): 

  а) самостално; б) са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 
 

в) заједнички 
 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ  
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Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 

1.  
3. Осигурана сума 

4. Годишња 5. Укупна цена 
 

Ред. 2. Осигурани случај (премија) цена осигурања по  

у динарима  

бр. 
 

осигурања осигураном случају  

  
 

1. 
За случај смрти услед 

150.000,00 
  

 

несрећног случаја 
  

 

    
 

2. за случај инвалидитета 300.000,00   
 

     
 

 

Укупна цена осигурања за све осигуране случајеве (од 1-2), за процењени број гостију             
(3.000 гостију) (збир вредности исказаних у колони 5): 

 

      ______________________ динара 

 

 
Осигурање од последица несрећног случаја покрива госта 24 сата дневно, 

и то од часа када је уведен у прописану евиденцију гостију, до часа када је према 
хотелском и одговарајућем другом реду изгубио својство госта.  

Осигуране суме су јединствене за све госте. Осигурање је са почетком од  
**.**.2019 у 00:00 сати. 

Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 3.000 и добијен 
је на основу података достављених од овлашћеног лица Спортског центра 
„Чаир“. Наручилац задржава право да у зависности од кретања броја гостију 
повећа или смањи наведени број. Обрачунавање ће се вршити по условима и 
јединичним ценама осигурања датим у Обрасцу понуде са спецификацијом 
услуга по коме ће Наручилац врши уплату премија. 
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ВРЕМЕ ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНЕ СУМЕ: 
 

У року од _________ (не може бити дуже од 14) дана од дана наступања 
осигураног случаја и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање 
права на накнаду и висину осигуране суме, у складу са чланом 919. Закона о 
облигационим односима (Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
 
Рок важења понуде је ______ (не може бити краћи од 30) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), дана *.*.2019. године, 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 
ОСИГУРАЊА ГОСТИЈУ ПРЕНОЋИШТА 

„ЧАИР“ 

између уговорних страна: 

 

Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, Ул. IX бригаде 
бр. 10 који заступа директор др Драган Перић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и 

 

„______________________________________________________,   ул.  

_____________________________бр. ____, које заступа ___________________  
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА) 
 
 
 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Пружаоцу 
услуге доделио уговор о јавној набавци услуга, након спроведеног поступка 
јавне набавке мале вредности 404-1/94У-2019-28 –  услугa осигурања, 
обликована у седам партија , за партију III – Осигурање гостију 
преноћишта „Чаир“. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде 
пружање услуга осигурања гостију преноћишта „Чаир“, таксативно наведених 
у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга осигурања. Саставни део овог 
уговора је: 
 

Образац понуде са спецификацијом услуга осигурања гостију 
преноћишта „Чаир“ у Установи СЦ „Чаир“ Ниш бр. ___________ од ________ 

 

Члан 2. 
 

Предмет уговора Пружалац услуга ће извршити (заокружити и 

попунити) 

: а) самостално;  

б) заједнички, као група следећих понуђача: 

_____________________________________________ из __________________  
_____________________________________________ из __________________ 

в) са подизвођачима:  
_____________________________________________ из __________________ 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________  
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__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________ 
 

Уговор производи своје дејство почев од двадесетчетвртог часа, дана који 
је у полиси означен као дан почетка трајања осигурања, па све до свршетка 
последњег дана рока за који је осигурање уговорено. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 3. 

 
Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у 

својој понуди број _______________ од ___._______. године, појединачно за 
сваки осигурани случај наведен у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга и у 
укупном износу од ______________ динара и словима (______________________  
____________________________). 
 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 
 

Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 3.000, на основу 
података и претходног периода. Наручилац задржава право да повећа или смањи 
наведени број. Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама 
осигурања датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће 
Наручилац врши уплату премија.  

Уговорени осигурани случајеви и суме осигурања су: 
 

 

1. Р. бр. 2. Осигурани случај 3. Осигурана сума 

1. За случај смрти услед несрећног случаја 150.000,00 

2. за случај инвалидитета 300.000,00 
      

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 
Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама осигурања 

 
датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће Наручилац врши 
уплату премија. 
 

Уговорени осигурани случајеве и суме осигурања су дате у понуди која је 
саставни део овог уговора. 
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ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА  
                                                               Члан 4.  

Пружалац услуга се обавезује да по потписивању уговора изда полисе 
осигурања за све уговорене осигуране случајеве и осигуране суме. 
 

Осигураници подносе захтеве за исплату осигуране суме непосредно 
Пружаоцу услуга је у обавези да изврши исплату осигуране суме у року од 
 
__________ (најдуже 14 (четрнаест)) дана од дана наступања осигураног случаја и 
пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и 
висину осигуране суме. 
 

Колективно осигурање од последица несрећног случаја покрива 
осигуранике 24 сата дневно, и то од часа када је уведен у прописану евиденцију 
гостију, до часа када је према хотелском и одговарајућем другом реду изгубио 
својство госта.  

Сума осигурања је јединствена за све госте. 
 

Пружалац услуга се обавезује да Осигуранику пружи правовремену и 
ефикасну услугу при процени насталог осигураног случаја и исплати осигуране 
суме у складу са одговарајућим условима осигурања. 
 

Пружалац услуга се обавезује да копије налога за исплату осигуране суме 
доставља Наручиоцу. 
 

Сва књижења по основу премије и осигуране суме вршиће се на нивоу 
Пружаоца услуга. Најмање једном у три месеца Пружалац услуга ће Наручиоцу 
достављати извештај о исплаћеним осигураним сумама. 
 

Послове осигурања, обрачун премије, издавање полиса, процену 
осигураног случаја и осигуране суме из овог Уговора обављаће искључиво 
Пружалац услуга. 
 

Ако у току трајања осигурања по овом Уговору дође до промена Услова 
осигурања и Тарифа премија, те промене се не могу примењивати на овај 
уговорни однос. 
 

Пружање услуга вршиће се у складу са условима датим у понуди Пружаоца 
услуга. 
 

Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у 
сваком конкретном захтеву наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
Члан 5. 

 
Рачун за премије осигурања по издатим полисама (фактурама) Пружалац 

услуга ће издати Наручиоцу. Наручилац се обавезује да по издатим фактурама 
плати премију осигурања под условима датим у понуди изабраног понуђача на 12 
(дванаест) једнаких месечних рата, и то до 10. у месецу за текући месец, у року од 
највише 45 дана, по примљеној фактури са спецификацијом пружених услуга, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12), уплатом на текући  рачун 
Пружаоца услуга број: ___________________________________________ код  
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_____________________________________ банке. 
 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 
годину дана. 

Примена уговара одмах по истеку важења предходног уговора који је 
Наручилац закључио. 
 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 
уговорница. Измене морају бити сачињене у писаној форми. 
 

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана 
од дана достављања писаног обавештења о отказу. 
 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не 
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна 
има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен 
законом којим се уређују облигациони односи. 

 

Члан 7. 
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се 

одговарајућеодредбе Закона о облигационим односима. 
 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Нишу.  

Члан 8. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) 

задржава наручилац, а 1 (један) пружалац услуга. 

 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
Установа за физичку културу 
Спортски центар „Чаир“ Ниш 

ДИРЕКТОР 
 
 
         *********************_______ 

др Драган Перић 

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 
 
 
 
 

 

___________________________ 
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НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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. 
 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора.  
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности пружених услуга без ПДВ и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде 
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 
7. Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име 
групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају 
заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела 
уговора „уговорне стране“. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

Понуђач_______________________________________из___________________, 

поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности, 

набавка услуга 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, обликована у седам 

партија , за партију III – Осигурање гостију преноћишта „Чаир“, 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. 

 

Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме 
понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде. 
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ПАРТИЈА IV – ОСИГУРАЊЕ КУПАЧА 

КОРИСНИКА УСЛУГА БАЗЕНА 
„ЧАИР“ 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У 
 

Понуђач____________________________________________из _________________, 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга 404-1/94У-2019-28 – услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију IV – Осигурање 

купача – корисника услуга базена „Чаир“, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

 као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 

да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 

партију IV – Осигурање купача – корисника услуга базена „Чаир“, 

подносим независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Дана: ____. ____.2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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VIII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________ из ____________________ и  
подизвођач/и 

1._______________________________________ из _______________________ 

2.______________________________________ из _______________________ 

3._____________________________________ из ______________________, 

поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга 404-1/94У-2019-28 – 

услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију IV – 

Осигурање купача – корисника услуга базена „Чаир“, испуњавају посебно 

све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 
да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 
партију IV – Осигурање купача – корисника услуга базена „Чаир“, 
подносим независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 

Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати 
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 | 1 4 2  

IX ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________ 

3.__________________________________________  из ____________________, 

 

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга, 404-1/94У-2019-28 – 

услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију IV  
 
– Осигурање купача – корисника услуга базена „Чаир“, испуњавају посебно 
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 
да смо заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге 
осигурања за партију IV – Осигурање купача – корисника услуга базена 
„Чаир“, поднели независно и без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

Дана ____.____. 2019. године     П О Н У Ђ А Ч 

М.П   _____________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 
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(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе 
понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 
попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГA 

 

за јавну набавку мале вредности услуга 404-1/94У-2019-28 –  услугa осигурања, обликована 

у седам партија , за партију IV – Осигурање купача – корисника услуга базена „Чаир“ 

  
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ  
Електронска адреса (e-mail)  
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција): 

  а) самостално; б) са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 
 

в) заједнички 
 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ 
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Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 

   
4. Годишња 

5. Укупна цена 
 

1. Редни 
 

3. Осигурана осигурања по  

2. Осигурани случај  (премија) цена 
 

брoj сума у динарима осигураном 
 

   осигурања случају  

    
 

     
 

1. 

 

За случај смрти услед несрећног 
50.000,00 

  
 

случаја 

 

  
 

    
 

     
 

2. 

 

За случај инвалидитета 

 
100.000,00 

  
 

     
 

 

Укупна цена осигурања за све осигуране случајеве (од 1-2), за процењени број 
корисника (90.000 купача) (збир вредности исказаних у колони 5): 

 

      ______________________ динара 

 

 
Осигурање од последица несрећног случаја покрива корисника/ 

купача, за време коришћења базена и то од часа када је на основу улазнице 
ушао на базен, до часа када је према базенском и одговарајућем другом 
реду изгубио својство купача/корисника. 

 
Осигуране суме су јединствене за све купаче/кориснике. Осигурање 

је са почетком од **.**.2019. у 00:00 сати. 
 

Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 
90.000(купача) на основу података достављених од стране Спортског 
центра „Чаир“. Наручилац задржава право да у зависности од кретања 
броја гостију повећа или смањи наведени број. Обрачунавање ће се 
вршити по условима и јединичним ценама осигурања датим у Обрасцу 
понуде са спецификацијом услуга по коме ће Наручилац врши уплату 
премија. 
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ВРЕМЕ ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНЕ СУМЕ: 
 

У року од _________ (не може бити дуже од 14) дана од дана наступања 
осигураног случаја и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање 
права на накнаду и висину осигуране суме, у складу са чланом 919. Закона о 
облигационим односима (Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).. 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
 

Рок важења понуде је ______ (не може бити краћи од 30) дана од дана 
јавног отварања понуда. 
 
 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 
Србије" број 124/12), дана *.*.2019. године, 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ КУПАЧА – 
КОРИСНИКА УСЛУГА БАЗЕНА „ЧАИР“ 

 

између уговорних страна: 
Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, Ул. IX бригаде 
бр. 10 који заступа директор др Драган Перић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и 

 

„____________________________________“__________________,   ул.  

______________бр. ___, које заступа ___________________(у даљем тексту: 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА) 
 
 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Пружаоцу 
услуге доделио уговор о јавној набавци услуга, након спроведеног поступка 
јавне набавке мале вредности, брoj 1.2.2/2019– услугa осигурања, 
обликована у седам партија , за партију IV – Осигурање купача – 
корисника услуга базена „Чаир“. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде 
пружање услуга осигурања купача – корисника услуга базена „Чаир“, 
таксативно наведених у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга осигурања, 
који је саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

Предмет уговора Пружалац услуга ће извршити  (заокружити и попунити): 
а) самостално;  
б) заједнички, као група следећих понуђача:  
_____________________________________________ из __________________ 

_____________________________________________ из __________________  
в) са подизвођачима:  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________  
__________________________________________ из _____________________ 
 

У____% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача _____________________________________________ 
 

Уговор производи своје дејство почев од двадесетчетвртог часа, дана који је 
у полиси означен као дан почетка трајања осигурања, па све до свршетка 
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последњег дана рока за који је осигурање уговорено. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у 
својој понуди број _______________ од _______________2019.године, 
појединачно за сваки осигурани случај наведен у Обрасцу понуде са 
спецификацијом услуга и у укупном износу од ______________ динара и словима 
(____________________________________________________________________). 
 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 
 

Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 90.000, на основу 
података из претходног периода. Наручилац задржава право да повећа или смањи 
наведени број. Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама 
осигурања датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће 
Наручилац врши уплату премија.  

Уговорени осигурани случајеви и суме осигурања су: 

 

1. Р. бр. 2. Осигурани случај 3. Осигурана сума 

1. 
За случај смрти услед несрећног 

50.000,00 
случаја 

2. 

 

За случај инвалидитета 
 

100.000,00 

 
 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 

Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама осигурања 
датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће Наручилац врши 
уплату премија. 

Уговорени осигурани случајеве и суме осигурања су дате у понуди која је 
саставни део овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА  
                                                               Члан 4.  

Пружалац услуга се обавезује да по потписивању уговора изда полисе 
осигурања за све уговорене осигуране случајеве и осигуране суме. 
 

Осигураници подносе захтеве за исплату осигуране суме непосредно 
Пружаоцу услуга је у обавези да изврши исплату осигуране суме у року од 
 
__________ (најдуже 14 (четрнаест)) дана од дана наступања осигураног случаја и 
пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и 
висину осигуране суме. 
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Колективно осигурање од последица несрећног случаја покрива корисника/ 
купача, за време коришћења базена и то од часа када је на основу улазнице ушао 
на базен, до часа када је према базенском и одговарајућем другом реду изгубио 
својство купача/корисника.  

Сума осигурања је јединствена за све купаче/кориснике. 
 

Пружалац услуга се обавезује да Осигуранику пружи правовремену и 
ефикасну услугу при процени насталог осигураног случаја и исплати осигуране 
суме у складу са одговарајућим условима осигурања. 
 

Пружалац услуга се обавезује да копије налога за исплату осигуране суме 
доставља Наручиоцу. 
 

Сва књижења по основу премије и осигуране суме вршиће се на нивоу 
Пружаоца услуга. Најмање једном у три месеца Пружалац услуга ће Наручиоцу 
достављати извештај о исплаћеним осигураним сумама. 
 

Послове осигурања, обрачун премије, издавање полиса, процену осигураног 
случаја и осигуране суме из овог Уговора обављаће искључиво Пружалац услуга. 
 

Ако у току трајања осигурања по овом Уговору дође до промена Услова 
осигурања и Тарифа премија, те промене се не могу примењивати на овај 
уговорни однос. 
 

Пружање услуга вршиће се у складу са условима датим у понуди Пружаоца 
услуга. 
 

Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у 
сваком конкретном захтеву наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
Члан 5. 

Рачун за премије осигурања по издатим полисама (фактурама) Пружалац 

услуга ће издати Наручиоцу. Наручилац се обавезује да по издатим фактурама 
плати премију осигурања под условима датим у понуди изабраног понуђача на 
12 (дванаест) једнаких месечних рата, и то до 10. у месецу за текући месеца, у 
року од највише 45 дана, по примљеној фактури са спецификацијом пружених 
услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12), уплатом на 
текући рачун Пружаоца услуга.број: _______________________________ код  
_______________________ банке. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 6. 

 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 

годину дана.    
Примена уговара одмах по истеку важења предходног уговора који је 

Наручилац закључио. 
  

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 
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уговорница. Измене морају бити сачињене у писаној форми. 
 

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана 
од дана достављања писаног обавештења о отказу.Уколико једна од уговорних 
страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у 
уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине 
уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују 
облигациони односи. 

Члан 7. 
 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Нишу.  

Члан 8. 
 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) 
задржава наручилац, а 1 (један) пружалац услуга. 

 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
Установа за физичку културу 
Спортски центар „Чаир“ Ниш 

ДИРЕКТОР 

***************** 

др Драган Перић 

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 
 
 
 

_____________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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.Понуђач је дужан да модел уговора попуни, 
потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности пружених услуга без ПДВ и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, који 
садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити 
делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из 
групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  
Понуђач________________________________________из________________, 

поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности, 

набавка услуга 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, обликована у седам 

партија , за партију IV – Осигурање купача – корисника услуга базена 

„Чаир“, 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. 

 

Дана ____.____. 2019. године  
                                                                                       П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                 М.П.      _______________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом 
овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме 
понуде. 
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ПАРТИЈА V – ОСИГУРАЊЕ 
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СЦ „ЧАИР“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 | 1 4 2  

VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У 

Понуђач_________________________________________из _________________,  

у поступку јавне набавке мале вредности услуга брoj 1.2.2/2019– услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију V – Осигурање 

службених возила СЦ „Чаир“, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

 као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 

да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 

партију V – Осигурање службених возила СЦ „Чаир“,  подносим независно и 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 
 
 

Дана: ____. ____.2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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VIII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

Понуђач ___________________________________ из ____________________ и 

подизвођач/и  

1._______________________________________ из _______________________ 

2.______________________________________ из _______________________ 

3._____________________________________ из ______________________,  
поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – 

услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију V –

Осигурање службених возила СЦ „Чаир“, испуњавају посебно све услове из 

чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;


као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 
да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 
партију V – Осигурање службених возила СЦ „Чаир“, подносим независно и 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 
Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати 
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
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IX ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________  
3.__________________________________________  из ____________________, 

 

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга, брoj 404-1/94У-2019-

28 – услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију V – 

Осигурање службених возила СЦ „Чаир“, испуњавају посебно све услове из 

чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 
да смо заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге 
осигурања за партију V – Осигурање службених возила СЦ „Чаир“, поднели 
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

  
Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П   _____________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 
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П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.     ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе 
понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 
попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГA 

 

 

за јавну набавку мале вредности услуга 404-1/94У-2019-28 –  услугa осигурања, 

обликована у седам партија , за партију V – Осигурање службених возила СЦ 

„Чаир“ 

  
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ  
Електронска адреса (e-mail)  
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција) 
 
а) самостално; б) са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача  
Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 
 

в) заједнички 
 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ
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Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Табела 1.                       Предмет осигурања - обавезно осигурање возила - АО 

Редн

.бр 
Регистар. 

таблице 

Марка/ 

Тип/ 

категорија 

Год. 

произ. 

Снага 

у (кw) 

Запремина 

(ццм) 

Маса 

празног 

воз. 

носивост 

Датум 

обнове 

АО 

осигурања 

Тренутни 

премијски 

степен 

Износ 

премије без 

пореза 

Износ 

премије са 

порезом 

1. NI231-RH 

SUBARU 

LEGACY 

2,0R 

Путничко 

2008 101 1994 1420/0 22.02.2019. 1 

  

 

2. 

 

NI226-CD 

DAEWOO 

LANOS 1,5 

SOHC SE 

4DR 

Путничко 

 

2002 

 

73 

 

1498 

 

 1063/0 

 

24.12.2019. 

1 

  

3. NI227-NV 

PEUGEOT 

Partner 

restile 

Теретно 

2005 51 1868 
         

1175/800 
19.01.2019. 1 

  

 

4. 

 

NI178-UV 

PEUGEOT 

Partner 

190C 1,9D 

Теретно 

 

2006 

 

51 

 

1868 

         

1175/800 19.01.2019. 1 

  

АО- обавезно осигурање возила - УКУПНО:   
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Р.број 

 
Табела 2.                      Предмет осигурања Сума осигурања Премија без пореза 

 

1. 

 
АН - добровољно осигурање путника у моторном возилу 

од последица несрећног случаја. 

За случај смрти  

150.000,00 РСД; 

 

За инвалидитет  

300.000,00 РСД. 

 

                                 АН - добровољно осигурање путника у моторном возилу-

УКУПНО 

 

 УКУПНО  : АО  -  обавезно осигурање возила- Табела 1 

+ АН добровољно осигурање путника у моторном возилу Табела 2 

 

 

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да промени, односно допуни или 

смањи списак службених возила за време трајања уговора у зависности од 

набавке или отписа возила. 

 
 

ВРЕМЕ ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНЕ СУМЕ: 
 

У року од _________ (не може бити дуже од 14) дана од дана наступања 
осигураног случаја и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање 
права на накнаду и висину осигуране суме, у складу са чланом 919. Закона о 
облигационим односима (Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).. 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
 

Рок важења понуде је ______ (не може бити краћи од 30) дана од дана 
јавног отварања понуда. 
 
 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије" број 124/1214/15 и 68/15), дана *.*.2019. године, 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 
ОСИГУРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СЦ „ЧАИР“ 

 

између уговорних страна: 
Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, Ул. IX бригаде 
бр. 10 
 
који заступа директор др Драган Перић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и 

 

„____________________________________“  
__________________,   ул.  ______________  
бр. ___, које заступа ___________________  
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА) 
 
 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Пружаоцу 
услуге доделио уговор о јавној набавци услуга, након спроведеног поступка 
јавне набавке мале вредности, 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, 
обликована у седам партија , за партију V – Осигурање службених возила 
СЦ „Чаир“. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

члан 1. 
 

Предмет уговора је пружање услуга обавезног осигурања у сврху 
регистрације службених возила СЦ „Чаир“, у свему у складу са Обрасцем понуде са 
спецификацијом услуга, бр._________________ од ___.___.2019. године. 
 

Саставни део овог Уговора је Образац понуде са Спецификацијом услуга .  
Предмет јавне набавке Пружалац услуга ће извршити: 

 
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених 

опција) а) самостално; б) са подизвођачима: 
 

__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача___________________________________________ 
___________________________________________из_______________________ 
_____________________ 
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у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача ________________________________________  
__________________________________________ из _____________________. 

в) заједнички, у групи са следећим понуђачима:  
____________________________________________ из __________________ 

____________________________________________ из __________________ 

 

Обим и врста тражених услуга детаљно су одређени у Обрасцу понуде са 
спецификацијом предмета набавке. 
 

Уговор производи своје дејство почев од двадесет четвртог часа, дана који 
је у полиси означен као дан почетка трајања осигурања, па све до свршетка 
последњег дана рока за који је осигурање уговорено. 

 

ЦЕНА  
члан 2. 

 
Цене услуге која је предмет овог уговора дате су у Обрасцу понуде са 

спецификацијом услуга, бр._________________ од ___.___.2019. године 
Пружаоца услуга, појединачно за свако службено возило наведено у 
спецификацији, као и у укупном износу од ___________ динара и словима 
(______________________________________)без урачунатог пореза, односно у 
износу од _______________ динара и словима 
(_____________________________________) са урачунатим порезом. 
 

Понуђена цена укључује услуге обавезног осигурања у сврху регистрације 
свих службених возила наведених у Спецификацији услуга као и добровољног 
осигурања путника у моторном возилу, с тим што Наручилац задржава право да 
се за време трајања уговора списак службених возила предвиђених за обавезно 
осигурање у сврху регистрације може променити односно допунити или 
смањити. 
 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години.  

Наручилац плаћа цену са порезом. Цена је фиксна и не може се мењати. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

члан 3. 
Рачун за премије осигурања по издатим полисама (фактурама) заједно са 

тачно наведеним регистрационим бројевима, годином производње и маркама и 
типовима возила, пруженим услугама и свом неопходном пратећом 
документацијом, Пружалац услуга ће издати Наручиоцу. Наручилац се обавезује 
да по издатим фактурама плати премију осигурања под условима датим у понуди 
изабраног понуђача, у року од највише ______дана по примљеној фактури са 
спецификацијом пружених услуга, у складу са Законом о роковима 
измирењановчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 
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РС" број 119/12), уплатом на текући рачун Пружаоца услуга бр. 
_______________________________код _______________________ банке. 

 

ОБАВЕЗЕ  ПРУЖАОЦ А  УСЛУГА  
                                                       члан 4.  

Пружалац услуга се обавезује да у складу с чл. 1. овог Уговора пружи 
услуге назначене у сваком конкретном захтеву Наручиоца у року од 1. (једног) 
дана од дана пријема сваког појединачног захтева Наручиоца. 
 

Пружање услуга вршиће у складу са условима датим у својој понуди. 
Пружалац услуга се обавезује да стручно и квалитетно пружа услуге из  

члана 1. овог уговора, према сваком конкретном захтеву Наручиоца. 
 

Пружалац услуга се обавезује да у целости исплати накнаду или своту 
одређену уговором по достављању комплетне документације од стране 
Наручиоца у року од _________ (не може бити дужи од 14) дана од дана 
наступања осигураног случаја и пријема докумената и доказа неопходних за 
утврђивање права на накнаду и висину осигуране суме, у складу са чланом 919. 
Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78 , 39/85 , 45/89 - УС, 
57/89 , Сл. лист СРЈ бр. 31/93 , 22/99 - др. пропис, 23/99 - исправка, 35/99 - др. 
 
пропис, 44/99 - др. Пропис и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља). 
Списак документације коју је Наручилац дужан да достави уз пријаву штете, 

Пружалац услуга је дужан уручити Наручиоцу приликом закључења 
Уговора. 

 
Ако је за утврђивање постојања обавезе Пружаоца услуга или њеног износа 

потребно извесно време, овај рок почиње тећи од дана када је утврђено 
постојање његове обавезе и њен износ. 

 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

члан 5. 
 

Ако Пружалац услуга не пружи тражене услуге у року предвиђеном у 
захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,5% цене дате 
за услугу која је тражена за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ 
пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално 10% од укупно 
уговорене цене. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

члан 6. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и 

важи годину дана. 
Примена уговара одмах по истеку важења предходног уговора који је 

Наручилац закључио. 
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 

уговорница. Измене морају бити сачињене у писаној форми. 
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члан 7. 
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примениће се 

одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и других важећих 
прописа којима се регулише предмет уговора. 
 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Нишу. 

 

члан 8. 
 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) 
задржава Наручилац, а 1 (један) Пружалац услуга. 

 
 

 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
Установа за физичку културу 
Спортски центар „Чаир“ Ниш 

ДИРЕКТОР 
          ********************** 

др Драган Перић 

 
 
 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 
 
 
 

___________________________ 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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. 
 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује 
да је сагласан са садржином модела уговора.  
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 
бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности пружених услуга без 
ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених 
у тачки 7. Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу 
који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача 
наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
Понуђач _____________________________________________________  из 

 
___________________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 
набавку мале вредности, набавка услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa 
осигурања, обликована у седам партија , за партију V – Осигурање 
службених возила СЦ „Чаир“, 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. 

 

Дана ____.____. 2019. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде 
потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити Образац трошкова припреме понуде. 
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ПАРТИЈА VI – ОСИГУРАЊЕ 
КОРИСНИКА БАЛОН САЛЕ – 

КЛИЗАЛИШТА 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Понуђач_____________________________________________из ______________, 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга брoj 404-1/94У-2019-28– услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију VI – Осигурање 

корисника балон сале – клизалишта, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

 као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 

да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 

партију VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта, подносим 

независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана: ____. ____.2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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VIII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________ из ____________________ и  
подизвођач/и 

1._______________________________________ из _______________________ 

2.______________________________________ из _______________________ 

3._____________________________________ из ______________________, 

поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга брoj 1.2.2/2019– услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију VI – Осигурање 

корисника балон сале – клизалишта, испуњавају посебно све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 
да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 
партију VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта, подносим 
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Дана ____.____. 2019. године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

    П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

     П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати 
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
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IX ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________ 

3.__________________________________________  из ____________________, 

 

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга, брoj 404-1/94У-2019-

28 – услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију VI –   

Осигурање корисника балон сале – клизалишта,  испуњавају посебно све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 
да смо заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге 
осигурања за партију VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта, 
поднели независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
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Дана ____.____. 2019. године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П   _____________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе 
понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 
попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГA 
 

за јавну набавку мале вредности услуга бр. 404-1/94У-2019-28 –  услугa осигурања, за 

партију VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта  
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ  
Електронска адреса (e-mail)  
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција): 

  а) самостално; б) са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 
 

в) заједнички 
 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ
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Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 

 

 

   
4. Годишња 

5. Укупна цена 
 

1. Редни 
 

3. Осигурана осигурања по  

2. Осигурани случај (премија) цена 
 

брoj сума у динарима осигураном 
 

   осигурања случају  

    
 

     
 

1. 
За случај смрти услед несрећног 

50.000,00 
  

 

случаја 
  

 

    
 

     
 

2. За случај инвалидитета 100.000,00   
 

     
 

 

Укупна цена осигурања за све осигуране случајеве (од 1-2), за процењени број корисника 
(13.500) (збир вредности исказаних у колони 5): 

 

    ____________________ динара 

 

 

Осигурање од последица несрећног случаја покрива корисника/ клизача, за 
време коришћења балон сале и то од часа када је на основу улазнице ушао у 
балон салу, до часа када је према одговарајућем другом реду изгубио својство 
клизача/корисника. 

 
Осигуране суме су јединствене за све клизаче/кориснике. Осигурање је са 

почетком од **.**.2019. у 00:00 сати. 
 

Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 13.500 на основу 
података достављених од стране Спортског центра „Чаир“. Наручилац задржава 
право да у зависности од кретања броја гостију повећа или смањи наведени број. 
Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама осигурања датим у 
Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће Наручилац врши уплату 
премија. 
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ВРЕМЕ ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНЕ СУМЕ: 
 

У року од _________ (не може бити дуже од 14) дана од дана наступања 
осигураног случаја и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање права на 
накнаду и висину осигуране суме, у складу са чланом 919. Закона о облигационим 
односима (Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ 
бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).. 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
 

Рок важења понуде је ______ (не може бити краћи од 30) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
    (потпис овлашћеног лица) 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 
Србије" број 124/12), дана *.*.2019. године, 

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА КОРИСНИКА        
УСЛУГА КЛИЗАЛИШТА У БАЛОН САЛИ 

 

између уговорних страна: 
Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, Ул. IX бригаде 
бр. 10 који заступа директор др Драган Перић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)  
и 

„____________________________________“__________________,   ул.  

______________бр. ___, које заступа ___________________(у даљем тексту: 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА) 
 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Пружаоцу 
услуге доделио уговор о јавној набавци услуга, након спроведеног поступка 
јавне набавке мале вредности, брoj 404-1/94У-2019-28 –  услугa осигурања, 
обликована у седам партија, за партију VI – Осигурање корисника балон 
сале – клизалишта. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде пружање 
услуга осигурања корисника услуга клизалишта у балон сали, таксативно 
наведених у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга осигурања. Саставни део 
овог уговора је Образац понуде са спецификацијом услуга осигурања корисника 
услуга клизалишта у балон сали бр. ___________ од _________;  

 

Члан 2. 

Предмет уговора Пружалац услуга ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) заједнички, као група следећих понуђача: 

_____________________________________________ из __________________ 

_____________________________________________ из __________________  
в) са подизвођачима:  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко 
подизвођача_______________________________________________   
________________________________________  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________ 
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Уговор производи своје дејство почев од двадесетчетвртог часа, дана који 
је у полиси означен као дан почетка трајања осигурања, па све до свршетка 
последњег дана рока за који је осигурање уговорено. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

Пружалац услуга ће тражене услуге обрачунавати према ценама датим у 
својој понуди број _______________ од ___.2019. године, појединачно за сваки 
осигурани случај наведен у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга и у 
укупном износу од ______________ динара и словима 
(____________________________    ) . 
 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 
 

Укупан број лица која ће бити обухваћена осигурањем је 13.500, на основу 
података из претходног периода. Наручилац задржава право да повећа или 
смањи наведени број. Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним 
ценама осигурања датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће 
Наручилац врши уплату премија.  

Уговорени осигурани случајеви и суме осигурања су: 
 

1. Р. бр. 2. Осигурани случај 3. Осигурана сума 
 

   
 

1. 
      За случај смрти услед несрећног случаја 

50.000,00  

  

  
 

2. 

                   За случај инвалидитета 
 100.000,00 

 

 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 
Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама осигурања 

датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће Наручилац врши 
уплату премија. 
 

Уговорени осигурани случајеве и суме осигурања су дате у понуди која је 
саставни део овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА  
                                                               Члан 4.  

Пружалац услуга се обавезује да по потписивању уговора изда полисе 
осигурања за све уговорене осигуране случајеве и осигуране суме. 
 

Осигураници подносе захтеве за исплату осигуране суме непосредно 
Пружаоцу услуга је у обавези да изврши исплату осигуране суме у року од 
 
__________ (најдуже 14 (четрнаест) дана од дана наступања осигураног случаја и 
пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и 
висину осигуране суме. 
 



125 | 1 4 2  

Колективно осигурање од последица несрећног случаја покрива корисника, 
за време коришћења базена и то од часа када је на основу улазнице ушао на 
клизалиште, до часа када је изгубио својство корисника.  

Сума осигурања је јединствена за све кориснике. 
 

Пружалац услуга се обавезује да Осигуранику пружи правовремену и 
ефикасну услугу при процени насталог осигураног случаја и исплати осигуране 
суме у складу са одговарајућим условима осигурања. 
 

Пружалац услуга се обавезује да копије налога за исплату осигуране суме 
доставља Наручиоцу. 
 

Сва књижења по основу премије и осигуране суме вршиће се на нивоу 
Пружаоца услуга. Најмање једном у три месеца Пружалац услуга ће Наручиоцу 
достављати извештај о исплаћеним осигураним сумама. 
 

Послове осигурања, обрачун премије, издавање полиса, процену 
осигураног случаја и осигуране суме из овог Уговора обављаће искључиво 
Пружалац услуга. 
 

Ако у току трајања осигурања по овом Уговору дође до промена Услова 
осигурања и Тарифа премија, те промене се не могу примењивати на овај 
уговорни однос. 
 

Пружање услуга вршиће се у складу са условима датим у понуди 
Пружаоца услуга. Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима 
наведеним у сваком конкретном захтеву наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
Члан 5. 

 
Рачун за премије осигурања по издатим полисама (фактурама) Пружалац 

услуга ће издати Наручиоцу. Наручилац се обавезује да по издатим фактурама 
плати премију осигурања под условима датим у понуди изабраног понуђача на 
12 (дванаест) једнаких месечних рата, и то до 10. у месецу за текући месец, у 
року од највише 45 дана, по примљеној фактури са спецификацијом пружених 
услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12), уплатом на 
текући рачун Пружаоца услуга број: __________________________________ код  
____________________________________банке. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 6. 

 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 

годину дана.  

Примена уговара одмах по истеку важења предходног уговора који је 

Наручилац закључио. 
 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 
уговорница. Измене морају бити сачињене у писаној форми. 
 

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 
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дана од дана достављања писаног обавештења о отказу. 
 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не 
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна  

страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на 
начин  одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

  
Члан 7. 

 
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се 

одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 
његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће 
Привредни суд у Нишу.  

 

Члан 8. 
 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) 
задржава наручилац, а 2 (један) пружалац услуга. 

 
 
 
 
 

Н А Р У Ч И Л А Ц ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

Установа за физичку културу  

Спортски центар „Чаир“ Ниш  

ДИРЕКТОР 

********************                    _________________________ 

др Драган Перић  

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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.Понуђач је дужан да модел уговора попуни, 

потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде 

подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне 

стране“. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  
Понуђач_____________________________________________________из_______

____________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале 

вредности, набавка услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, 

обликована у седам партија , за партију VI – Осигурање корисника балон 

сале – клизалишта, 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. 

 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме 
понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде. 
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ПАРТИЈА VII – ОСИГУРАЊЕ 

ОДГОВОРНОСТИ 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Понуђач_____________________________________________из ______________, 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa 

осигурања, обликована у седам партија и то, за партију VII – Осигурање 

одговорности, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

 као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 

да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 

партију VII – Осигурање одговорности, подносим независно и без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана: ____. ____.2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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VIII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 
понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________ из ____________________ и  
подизвођач/и 

1._______________________________________ из _______________________ 

2.______________________________________ из _______________________ 

3._____________________________________ из ______________________, 

поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – 

услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију VII – 

Осигурање одговорности, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем 
да понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за 
партија VII – Осигурање одговорности, подносим независно и без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. Дана ____.____. 2019. године 

 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

    П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

     П О Д И З В О Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 
поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 
бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати 
исту, попунити, потписати и печатом оверити на наведен начин. 
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IX ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 

понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

1.__________________________________________ из ____________________  
2.__________________________________________  из  ___________________ 

3.__________________________________________  из ____________________, 

 

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга, брoj 404-1/94У-2019-

28 – услугa осигурања, обликована у седам партија и то, за партију VII – 

Осигурање одговорности,  испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то:  
 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 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 и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико 
има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 
самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе);

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
 

као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 
да смо заједничку понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге 
осигурања за партију VII – Осигурање одговорности, поднели независно и 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Дана ____.____. 2019. године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П   _____________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. ______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе 
понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 
попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГA 
 

за јавну набавку мале вредности услуга бр. 404-1/94У-2019-28 –  услугa осигурања, за 

партију VII – Осигурање одговорности  
Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ  
Електронска адреса (e-mail)  
Предмет јавне набавке извршићемо (у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција): 

  а) самостално; б) са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  
Седиште (адреса и општина)подизвођача  
Матични број и ПИБ подизвођача 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 
 
Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 
 

в) заједнички 
 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ
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Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа  
Телефон  
Текући рачун и назив банке  
Матични број  
ПИБ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА  VII партија 

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 
 

Код осигурања одговорности, треба покрити општу одговорност из регистроване 

делатности наручиоца, са укљученим покрићем за телесне повреде причињене трећим 

лицима и материјалне штете у смислу уништења или оштећења ствари трећих лица.  

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

 

ОСИГУРАЊЕ  ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 
Предмет осигурања је општа одговорност. Одговорност која проистиче из 

регистроване делатности Наручиоца – Спортски центар „Чаир“ Ниш, за телесне 

повреде причињене трећим лицима, и материјалне штете у смислу унуштење или 

оштећење ствари трећих лица.  

Понууђено осигурање треба да покрије одговорност за  штете причињене трећим 

лицима у вршењу делатности, односно занимањем или понашањем Наручиоца као 

осигураника, или поседовањем покретне и непокретне имовине. 

Осигурање опште одговорности, треба да покрије : 

а) Одговорност за штете које настају из делатности осигураника или поседовања 

ствари; 

б) Одговорност за штете настале услед смрти, повреде као и 

оштећења/уништења ствари трећих лица; 

Полиса осигурања треба да има следеће карактеристике: 

 Лимит покрића 1,200,000.00 динара по штетном догађају и 2,400,000.00 

динара укупно за период осигурања; 

 Осигурање се закључује са одбитном франшизом 10%, мин  30,000.00 динара. 
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Годишњи приход  Наручиоца – Спортски центар „Чаир“ Ниш у 2018.години је 

211.423.794,00 РСД. 
 
 

1.  

3. Осигурана сума 

у динарима 

4. 

Годишња 

(премија) 

цена 

осигурања 

5. Укупна 

цена 

осигурања 

по 

осигураном 

случају 

 

Ред. 

бр. 

Осигурани случај - Осигурање 

опште одговорности  

приход 211.423.794,00 РСД 

 

 

 

 
 

  
 

1 

Одговорност за штете које настају из 

делатности осигураника или 

поседовања ствари 

 
 
 

   Лимит покрића 1,200,000.00 
динара по штетном догађају и 
2,400,000.00 динара укупно за 

период осигурања; 
 

      Одбитна франшиза 10% мин. 
30.000,00 динара. 

 

 

  

2 

Одговорност за штете настале услед 

смрти, повреде као и 

оштећења/уништења       ствари 

трећих лица 

 

 

  
 

 
  

 

    
 

 

 
 

Укупна цена осигурања за осигуране случајеве  

 

_____________________ динара 

 

 
 

ВРЕМЕ ИСПЛАТЕ ОСИГУРАНЕ СУМЕ: 
 

У року од _________ (не може бити дуже од 14) дана од дана наступања 
осигураног случаја и пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање права на 
накнаду и висину осигуране суме, у складу са чланом 919. Закона о облигационим 
односима (Сл. Лист СФРЈ",бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ 
бр. 31/93 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).  
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
 

Рок важења понуде је ______ (не може бити краћи од 30) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П. _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 
Србије" број 124/12), дана *.*.2019. године, 

 
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

 
између уговорних страна: 
Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш, Ул. IX бригаде бр. 
10 који заступа директор др Драган Перић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и 
 
 
„____________________________________“__________________,   ул.  

______________бр. ___, које заступа ___________________(у даљем тексту: 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА) 
 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Пружаоцу 
услуге доделио уговор о јавној набавци услуга, након спроведеног поступка јавне 
набавке мале вредности, 404-1/94У-2019-28 –  услугa осигурања, обликована у 
седам партија , за партију VII – Осигурање одговорности. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Овим уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 

страна у вези осигурања од одговорности из делатности Уговарача осигурања. 

Осигуравач се обавезује да пружи услугу осигурања од одговорности из делатности, 

(у даљем тексту: услуге). Врсте и количине услуга утврђују се према потреби 

Уговарача осигурања, рекапитулацији понуђених премија и техничким 

карактеристикама (спецификацији) услуга из конкурсне документације који чине 

саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора Пружалац услуга ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) заједнички, као група следећих понуђача: 

_____________________________________________ из __________________ 

_____________________________________________ из __________________  
в) са подизвођачима:  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача_______________________________________________   
________________________________________  
__________________________________________ из _____________________ 
 
у ___% укупне уговорене вредности услуга и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________ 
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ПОЛИСА производи своје дејство почев од двадесетчетвртог часа, дана који је 
у полиси означен као дан почетка трајања осигурања, па све до свршетка последњег 
дана рока за који је осигурање уговорено. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

Осигуравач и Уговарач осигурања закључују годишњу полису осигурања за 

осигурање од одговорности из делатности Уговарача осигурања у периоду трајања 

осигурања. Осигурање почиње да важи након потписивања уговора и достављања 

бланко менице за добро извршење посла. Уговарач осигурања се обавезује да ће 

премију осигурања по закљученој полиси уплаћивати Пружаоцу услуга након 

издавања рачуна од стране Пружаоца услуга. 

Понуђена укупна цена (из обрасца структура цене): _____________________ динара 

(без пореза на премију осигурања)+ _____________ ( порез на премију осигурања) = 

______________________ динара (са порезом на премију осигурања). На осигурања 

од одговорности из делатности закључена у смислу овог уговора Пружалац услуга 

ће примењивати тарифе премија у складу са понудом број _______ од 

_____________________ године која је код Уговорача осигурања заведена под 

бројем ____________________ од _______________________ године и која чини 

саставни део овог уговора. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване 

највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској 
години.  

Наручилац осигурања плаћа премију осигурања од одговорности из 
делатности Пружаоцу услуга у износу који је утврђен полисама осигурања од 
одговорности из делатности. Уговорне стране су сагласне да ће по потреби вршити 
ажурирање података од значаја за осигурање које је предмет овог уговора. Члан 8. 
На осигурања закључена у смислу овог уговора примењују се, поред законских 
одредби и услови осигурања које је предмет овог уговора. Плаћање премије 
осигурања Члан 9. Уговарач осигурања је дужан да плаћа премију осигурања у 
износу који је утврђен полисом осигурања у 12 (дванаест) месечних рата без 
обрачуна камате. Месечни износ премије осигурања плаћа се до 10-ог у месецу за 
текући месец, у року од највише 45 дана, по примљеној фактури са спецификацијом 
пружених услуга, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12), уплатом на 
текући рачун Пружаоца услуга број __________________________________ код 
____________________________________банке. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 
Обрачунавање ће се вршити по условима и јединичним ценама осигурања 

датим у Обрасцу понуде са спецификацијом услуга по коме ће Наручилац врши 
уплату премија.  

Уговорени осигурани случајеви и суме осигурања су дате у понуди која је 
саставни део овог уговора. 



140 | 1 4 2  

 
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА  
                                                               Члан 4.  
 
Када се догоди осигурани случај Пружалац услуга је дужан да исплати осигурану 
суму-накнаду у року и на начин утврђен Условима осигурања Пружаоца услуге а 
јкасније  до 14 дана. Ако Пружалац услуга не исплати накнаду у року из  става 1. 
овог члана дужан је да, заједно са накнадом, плати затезну камату за све врсте 
доцње, обрачунатој по стопи прописаној  законом.   

Пружалац услуга се обавезује да по потписивању уговора изда полисе 
осигурања за све уговорене осигуране случајеве и осигуране суме. 

 
                                                               Члан 5. 

 
Пружалац услуга се обавезује да Осигуранику пружи правовремену и 

ефикасну услугу при процени насталог осигураног случаја и исплати осигуране 
суме у складу са одговарајућим условима осигурања.   

Сва књижења по основу премије и осигуране суме вршиће се на нивоу 
Пружаоца услуга.   

Послове осигурања, обрачун премије, издавање полиса, процену осигураног 
случаја и осигуране суме из овог Уговора обављаће искључиво Пружалац услуга.  

Ако у току трајања осигурања по овом Уговору дође до промена Услова 
осигурања и Тарифа премија, те промене се не могу примењивати на овај уговорни 
однос.  

Пружање услуга вршиће се у складу са условима датим у понуди Пружаоца 
услуга. Обавеза пружаоца услуга је да услуге пружи у роковима наведеним у сваком 
конкретном захтеву наручиоца. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 6.  

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи 
годину дана.  

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна 
уговорница. Измене морају бити сачињене у писаној форми.  

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од 
дана достављања писаног обавештења о отказу.  

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не 
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна  

страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин  
одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

  
Члан 7.  

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима. 



141 | 1 4 2  

 
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, 
а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.  

 

Члан 8.  
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) задржава 

наручилац, а 2 (један) пружалац услуга. 
 
 

 

Н А Р У Ч И Л А Ц ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

Установа за физичку културу  

Спортски центар „Чаир“ Ниш  

ДИРЕКТОР 
********************   

                   

_________________________ 
др Драган Перић   

  

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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.Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и 

овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке 

понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела 

уговора „уговорне стране“. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  
Понуђач_____________________________________________________из__________

_________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности, 

набавка услуга брoj 404-1/94У-2019-28 – услугa осигурања, обликована у седам 

партија , за партију VII – Осигурање одговорности, 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. 

 

Дана ____.____. 2019. године  
П О Н У Ђ А Ч 

 

М.П.      _______________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде 
потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити Образац трошкова припреме понуде.  


