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 Рок за подношење понуда: 21. март 2016. године, до 10,00 часова; 

 Јавно отварање понуда: 18. март 2016. године, у 10,30 часова; 

 

 

 

 

 
 

  Измена  конкурсне документације у складу са Чланом 6.  Закона о јавним набавкама ("Сл. 

Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ЗА 

 

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  

ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 

 

 
       

Редни број 2У/2016 

       

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног  

осигурања запослених од последица незгоде, међународног 

путног осигурања и осигурања мотoрних возила  

на годишњем нивоу“ 

 
(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца) 

 

 

 

Рок за достављање понуда је:         25.03.2016. године до 10:00 часова 

  Отварање понуда ће се обавити:                 25.03.2016. године у 10:30 часова 

 

 

 

                                                       

                                                        

 

 

МАРТ, 2016. 

 

 

 

                                                          Март, 2016. године 
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                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 

86/2016), Одлуке бр.1079/1 од 11.03.2016. године  покретању поступка јавне набавке мале 

вредности услуга  и Решења о образовању Комисије1080/1 од 11.03.2016. године, припремљена 

је : 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања запослених од 

последица незгоде ,  међународног путног осигурања и осигурања мотoрних 

возила на годишњем нивоу“, ЈНМВ 2У/2016 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде (по партијама) 

VII Образац структуре цене (по партијама) 

VIII Модел уговора (по партијама) 

IX Образац  трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 

Адреса: Др Суботића бр.5, 11000 Београд 

Интернет страница: www.batut.org.rs  

 

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

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

 

3.  Контак 

Лице за контакт: Марија Николић, дипл.правник 

Електронска адреса: marija_nikolic@batut.org.rs       

Телефон: 011/2684-566: локал: 114 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке мале вредности број 2У/2016 је набавка услуга - „Набавка 

услуге осигурања имовине, колективног осигурања запослених од последица 

незгоде, међународног путног осигурања и осигурања мотoрних возила на 

годишњем нивоу“, за потребе  наручиоца; 

 

Ознака из Општег речника набавке :  

66515200-5 Осигурање имовине; 

66512000-2 Колективно осигурање запослених од последица незгоде; 

66512000-2 Међународно путно осигурање 

66514110-0 Осигурање моторних возила; 

 

2. Партије 

 

Предмет јавне набавке обликован је у четири  партије: 

Партија 1 - Осигурање имовине 

Партија 2 - Колективно осигурање запослених од последица незгоде,  

Партија 3 - Међународно путно осигурање 

Партија 4 - Осигурање моторних возила 

 

3. Критеријум за доделу уговора: 

      Најнижа понуђена цена (премија) 

 

mailto:marija_nikolic@batut.org.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РOK ИСПОРУКЕ ДОБАРА,  ДОДАТНЕ УСЛУГЕ  
 

1. Спецификација осигурања: 

 

  

                                СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА 

 

 

1. 

 

Осигурање од ризика пожара и неких других опасности 

Осигурава се: грађевински објекти, опрема, залихе 

 основни ризици 

 допунски ризик:  

- излив воде из инсталација на „први ризик“ 

- поплава, бујица и висока вода на „први ризик“ 

- земљотрес  

 

2. 

 

Осигурање од ризика лома машина и неких других опасности 

Осигурава се:  

- механичка опрема из грађевинског дела и  све машине, апарати и уређаји са 

укљученим доплатком за откуп амортизоване вредности код делимичних 

штета и доплатком за откуп одбитне франшизе. 

 

3. 

 

 

Комбиновано осигурање електронских рачунара и процесора, видео опреме и 

слично 

Осигурава се: 

- рачунари са припадајућом опремом, са укљученим доплатком за откуп 

амортизоване вредности код делимичних штета и доплатком за откуп 

одбитне франшизе. 

 

4. 

 

 

Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва 

Осигурава се:  

-опрема и залихе на „први ризик“ и новчана средства у превозу на суму 

осигурања, са укљученим доплатком за откуп одбитне франшизе 

 

5. 

 

 

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја током 24 

часа -  за укупно 243 запослених 

 

6. Међународно путно осигурање за време службеног боравка у иностранству  

обухвата осигурање путника за случај неопходне помоћи везане за 

организацију лечења, неопходног лечења, превоза до здравствене установе и 

земље пребивалишта и др., а која је последица изненадне болести или 

несрећног случаја осигураника и примењиваће се на осигурана лица за све 

време путовања и боравка изван граница Републике Србије и важће  на 

територијама свих земаља кроз које се пролази у транзиту до крајње 
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дестинације наведене у полиси осигурања, а која обухвата цео свет у складу 

са условима за путно осигурање. 

 

Полиса међународног путног осигурање за време службеног боравка се 

односи на појединачна путовања запослених. 

 

Наручилац се обавезује да осигуравачу достави податке неопходне за израду 

полисе за међународно путно осигурање за време службеног боравка 

запосленог,  у иностранству,  најкасније 7 дана пре отпочињања пута  

 

Уговор о осигурању ће се закључити се на одређено време, са максималним 

периодом трајања до годину дана односно до предвиђеног утрошка 

средстава.   

 

При избору најповољније понуде узима се у обзир најнижа понуђена 

премија по једном дану боравка изван граница Републике Србије а која 

обухвата цео свет,  са висином од 30.000 евра суме осигурања; 

 

7. 

 

Осигурање моторних возила обухвата: 

- осигурање од аутоодговорности за 10 возила (обавезно) 

- потпуно каско осигурање за 5 возила  

 

2. Уговор се закључује на период од једне године (12 месеци); 

 

3. Основни подаци неопходни за формирање понуде за Партију 4– Осигурање 

моторних возила: 

 

3.1. Осигурање од ауто-одговорности: 

 

 Понуђена премија мора бити изражена у П4 премијском степену; 

 

 Осигуране суме за осигуравање путника у саобраћају: 

- за случај смрти услед незгоде : 100.000,00 динара; 

- за случај инвалидитета услед незгоде: 200.000,00 динара; 

 Подаци о теретним возилима: 

- Reno Kangoo Exp-pack 1.5.d : Маса празног возила 1185кг, носивост 625кг; 

- Pezo Boxer 2.2. hdl; Маса празног возила 2295кг, носивост 1005кг; 

- Dacia Dokker Van Ambiance 1.5.: Маса празног возила 1264кг, носивост 770кг; 

 

3.2.     Потпуно каско осигурање са укљученим ризиком од крађе: 

 

 Основица за обрачун премије: важећи Каталог АМСС; 

 Територијално покриће: Република Србија и Европа; 

 Учешће у штети: Без учешћа; 
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 Каско осигурање мора да покрива потпуну хаварију и крађу; 

 Пакет треба да садржи покриће од следећих ризика: 

- неовлашћено коришћење возила 

- пожар 

- удар грома 

- олуја 

- снежна лавина 

- саобраћајна незгода 

- пад или удар неког предмета 

- експлозија 

- пад ваздушне летелице 

- манифестације и демонстрације 

- злонамерни поступци или обести трећих лица 

- намерно проузроковање штете на осигураној ствари у циљу спречавања 

    веће штете на тој или другој ствари или лицима 

- поплава, бујица и висока вода 

- одрон земљишта и стена 

- потапања 

 У случају настанка штете, сви радови на санацији штете (поправке) морају бити 

изведени од стране овлашћеног сервисера, са уградњом искљичиво оригиналних 

резервних делова. Обрачун на бази  цене радног сата овлашћеног сервисера. 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

ОБАВЕЗНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 

Закона („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и то: 

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

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
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4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 

Закона, и то:  

 

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 

  

* Да у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки  није био у блокади. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних и додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), понуђач доказује достављањем: 

 

 ИЗЈАВЕ (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и чл.76. Закона („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), дефинисане овом конкурсном документацијом,  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Сваки 

учесник заједничке понуде мора да испуни обавезне услове за учешће у предметној 

јавној набавци из чл.75. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

 

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

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Подизвођач 

мора да испуни обавезне услове за учешће у предметној јавној набавци из чл.75. тачка 

1) до 4) Закона, а додатне услове подизвођач испуњава  за део набавке који се 

извршава преко подизвођача. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 

Напомена:  
Докази о испуњености услова за учешће у јавној набавци које Наручилац пре 

доношења одлуке о додели уговора може захтевати  на увид од  понуђача у оригиналу 

или овереној копији су: 

  

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

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
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уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

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

 

4) Услов из члана 76. Закона – Доказ: да у последњих шест месеци који претходе 

дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки  

није био у блокади, који је конкурсном документацијом одредио Наручилац у 

поглављу IV, одељак 1 (услови  из чл.75. и 76. Закона за учешће у јавној набавци 

– додатни услови за учешће).  

 Доказ мора бити издат после објаве позива за подношење понуда; 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу    

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  ________________________________________________________________ 
[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке услуга осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде и аутоосигурања на  годишњем нивоу  ЈНМВ 

2У/2016, ПАРТИЈА ____________________________________________________, 

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

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

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

њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине; 

5) да Понуђач у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки  није био у блокади       

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________          

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.   ЗАКОНА („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 

124/2012, 14/2015 И 68/2015) У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_______________________________________________________________ 
(навести назив подизвођача) 

у поступку јавне набавке услуга осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде и аутоосигурања на  годишњем нивоу  ЈНМВ 

2У/2016, ПАРТИЈА ________________________________________________________, 

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

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда се подноси на српском језику.  

Понуда са варијантама није дозвољена 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“, др Суботића бр. 5, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку услуга ЈНМВ 2У/2016- „Набавка услуге осигурања имовине, колективног 

осигурања запослених од последица незгоде,   међународног путног осигурања и 

осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“– Партија 

__________________________(навести називе партија за које се подноси понуда), - 

ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25. 

марта 2016. године до 10,00 часова. 

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

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

датум и сат пријема понуде.  

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 и биће без одлагања неотворена, путем поште враћена понуђачу. 

 

Документа у понуди морају бити повезана на неки од начина (траком, јемствеником, 

укоричена) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови 

или печат. 

 

У случају да понуђач поднесе понуду за све или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. У том случају понуда за   за 

сваку појединачну партију са потребном документацијом за ту партију пакује се у 
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                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

посебан коверат на коме се назначује за коју партију се понуда подноси, подаци о 

понуђачу и др. -  према упутству из тачке 2. 

 

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца: Институт за јавно 

здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, др Суботића бр. 5, 11000 Београд, 

дана 25.03.2016. године у 10:30 часова. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

 

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у 

поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за 

заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено 

печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и 

име представника понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда. 

 

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 

10 дана од дана отварања понуда 

 

 

4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ПАРТИЈУ: 

 Изјаву понуђача о испуњености  услова из чл.75. и 76. Закона („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015); 

 Изјаву подизвођача о испуњености обавезних услова из чл.75. Закона („Сл. гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (само уколико се подноси понуда са 

подизвођачем); 

 Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова из чл.75. Закона („Сл. гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), за сваког учесника заједничке понуде (само 

уколико се подноси заједничка понуда); 

 Образац понуде за партију за коју се подноси понуда 

 Образац структуре цене за партију за коју се подноси понуда; 

 Изјаву о независној понуди; 

 Модел уговора за партију за коју се подноси понуда; 

 

5 . ПАРТИЈЕ 
 Предмет набавке обликован је у четири партије. 

 Понуђач може поднети понуду за једну или више партија, у сваком случају најмање за 

једну комплетну партију. 

 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за јавно 

здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,  са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку услуга осигурања за Партију............(навести 

назив партије)  ЈНМВ 2У/2016  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања за Партију............(навести 

назив партије) , ЈНМВ 2У/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга осигурања за Партију............(навести 

назив партије), ЈНМВ 2У/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања за 

Партију............(навести назив партије), ЈНМВ 2У/2016  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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



 

 
Конкурсна документација ЈНМВ 2У/2016 – „Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања запослених од 

последица незгоде ,  међународног путног осигурања и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“  
Страна 15 / 53 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ 

 „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“ 

  Др Суботића бр. 5, 11000 Београд 

 

                                                                            

                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

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. 

 

10. ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

Цене у понуди морају бити изражене у динарима, по јединици мере и у укупном 

износу (без и са ПДВ-ом).  

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда.  

У случају потребе, наручилац може захтевати од понуђача да продужи рок важења 

понуде. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
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- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде, интернет адреса: www.mfp.gov.rs 

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

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, интернет 

адреса: www.merz.gov.rs 

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail 

marija_nikolic@batut.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

услуге осигурања ЈНМВ 2У/2016. 
 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

на начин како је то одредио наручилац (путем електронске комуникације) мора 

се одвијати на начин прописан чланом 20. Закона о јавним набавкама. Понуђач 

је дужан да од наручиоца захтева пријем документа у прилогу електронске 

поште, а што је наручилац дужан и да учини, као доказ да је извршено 

достављање. 

 

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

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

јавних набавки и на својој интернет страници.  

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.  

http://www.mfp.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:ljiljana_zecevic@batut.org.rs
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена (премија)“  
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

У случају да два или више понуда имају исту понуђену цену(премију), предност ће 

имати понуда у којој је наведен дужи рок плаћања, у сучају истог рока плаћања, 

предност ће имата понуда у којој је наведен дужи рок важности понуде, у случају 

истог рока важност понуде предност ће имати понуда која је раније приспела на 

адресу наручиоца.   

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 
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19. 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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту 

права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (на e-mail: 

marija_nikolic@batut.org.rs., факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и то до 15 часова. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

 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 два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 

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

изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре 

отварања понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 

или 253, позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП, назив Наручиоца, број или 

ознака, корисник: буџет Републике Сербије. ( http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-

uplati-republicke-administrativne-takse.html)  

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

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

149. Закона.  

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

 

 

 

mailto:marija_nikolic@batut.org.rs
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија 1 – Осигурање имовине 

 

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку услуге 

осигурања имовине – Партија 1, на годишњем нивоу, ЈНМВ 2У/2016 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

           Понуду подноси 

 

       А) САМОСТАЛНО 

 

       Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

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

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

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

и достави за сваког подизвођача. 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

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

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

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

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

заједничкој понуди 
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ 

 „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“ 
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                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

 

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  Осигурање имовине – Партија 1,  према 

спецификацији осигурања из Одељка III конкурсне документације и Обрасца 

структуре цене,  на годишњем нивоу; 

 

 

 

Укупна годишња премија 

без пореза 

 

 

 

                      __________________РСД                                                              

 

Укупна годишња премија са 

порезом 

 

 

 

                      __________________РСД 

 

Рок и начин плаћања 

у року од_________(не краћем од 8 дана) дана 

од дана доспећа месечне рате  назначеног у 

фактури Осигуравача 

 

 

Рок важења понуде 

 

________ (не краћи од 30 дана) дана од дана 

отварања понуде; 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________              ___________________________ 
 

 

 

 

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

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

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ 

 „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“ 

  Др Суботића бр. 5, 11000 Београд 

 

                                                                            

                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија 2 – Колективно осигурање запослених од последица незгоде 

 

 

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку услуге 

колективно осигурање запослених од последица незгоде – Партија 2, на годишњем 

нивоу, ЈНМВ 2У/2016 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

           Понуду подноси 

 

       А) САМОСТАЛНО 

 

       Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ 

 „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“ 

  Др Суботића бр. 5, 11000 Београд 

 

                                                                            

                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

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

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

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

и достави за сваког подизвођача. 
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„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

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

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

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

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

заједничкој понуди 
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„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  Колективно осигурање запослених од последица 

незгоде – Партија 2, према спецификацији осигурања из Одељка III конкурсне 

документације,  на годишњем нивоу; 

 

 

Укупна годишња премија 

без пореза 

 

 

                      __________________РСД                                                              

 

Укупна годишња премија са 

порезом 

 

                      __________________РСД 

 

Рок и начин плаћања 

у 12 једнаких месечних рата, у року 

од_________(не краћем од 8 дана) дана од дана 

доспећа месечне рате  назначеног у фактури 

Осигуравача 

 

Рок важења понуде 

 

________ (не краћи од 30 дана)  

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________              ___________________________ 
 

 

 

 

 

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

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

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија 3 - Међународно путно осигурање 

 

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку услуге 

Међународнг путнг  осигурања – Партија 3 , ЈНМВ 2У/2016 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

           Понуду подноси 

 

       А) САМОСТАЛНО 

 

       Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

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

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

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

и достави за сваког подизвођача. 
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и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

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

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

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

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

заједничкој понуди 
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  Међународно путно осигурање – Партија 3,  

према спецификацији осигурања из Одељка III конкурсне документације и Обрасца 

структуре цене. 

 

 

Јединична цена(премија) за дан 

боравка  изван граница 

Републике Србије без пореза на 

додату вредност: 

 

 

                      __________________РСД                                                              

Јединична цена (премија) за дан 

боравка изван граница 

Републике Србије са порезом на 

додату вредност: 

 

                      __________________РСД 

 

Рок и начин плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача 

број, у року од _____(не краћем од 8  дана)дана 

од дана службеног пријема фактуре, а након 

издавања полисе осигурања. 

 

Рок важења понуде 

 

________ (не краћи од 30 дана) дана од дана 

отварања понуде; 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________              ___________________________ 
 

 

 

 

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

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

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија 4 – Осигурање моторних возила 

 

 

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку услуге 

осигурања моторних возила – Партија 4, на годишњем нивоу, ЈНМВ 2У/2016 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

 

 

Адреса понуђача:  

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

           Понуду подноси 

 

       А) САМОСТАЛНО 

 

       Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

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

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

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

и достави за сваког подизвођача. 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

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

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

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

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

заједничкој понуди 
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  Осигурање моторних возила – Партија 4, према 

спецификацији осигурања из Одељка III конкурсне документације,  на годишњем 

нивоу; 

 

 

Укупна годишња премија 

без пореза за осигурање моторних 

возила 

 

 

 

                      __________________РСД                                                              

 

Укупна годишња премија са 

порезом за осигурање моторних 

возила 

 

 

                      __________________РСД 

 

Рок и начин плаћања 

 

плаћање ће се вршити приликом регистрације 

возила, на основу издате полисе осигурања у 

року од___________(не краћем од 8 дана). 

 

 

 

Рок важења понуде 

________ (не краћи од 30 дана) дана од дана 

отварања понуде; 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________              ___________________________ 
 

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

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

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Партија 1- Осигурање имовине 

                  

 
ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ПОЖАРА И 

НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

Сума осигурања  

набавна књиговодствена 

вредност на дан 

31.12.2015.г.   

Годишња 

премија 

( без пореза) 

1. 

Грађевински објекти 

 ул. Др Суботића бр.5 

 

71.317.106,67  

2. 

Опрема  

( без моторних возила и рачунара са 

припадајућом опремом и софтверима) 

217.161.344,81  

3. Залихе 4.361.281,24  

4. Обавезни допунски ризици:   

4.1. 
Излив воде из инсталација на „први 

ризик“ за: 
  

4.1.1. Грађевинске објекте 5%  

4.1.2. Опрема 5%  

4.1.3. Залихе 5%  

4.2. 
Поплава, бујица и висока вода на“први 

ризик“ за: 
  

4.2.1. Грађевинске објекте 5%  

4.2.2. Опрема 5%  

4.2.3. Залихе 5%  

4.3. Земљотрес : 5%  

4.3.1. Грађевински објекти 3.565.855,32  

5. ПРЕМИЈА без пореза   

6.  Порез на премију:   

7. УКУПНА ПРЕМИЈА: 
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КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА И 

ПРОЦЕСОРА, ВИДЕО ОПРЕМЕ И 

СЛИЧНО 

 Сума осигурања  

набавна књиговодствена 

вредност на дан 

31.12.2015.г. 

Годишња 

премија 

( без пореза) 

1. 
Сви електронски рачунари, процесори и 

уређаји 
37.510.018,74  

2. Обавезни доплатци:   

2.1. 
За откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета 
  

2.2. За откуп одбитне франшизе   

4. ПРЕМИЈА без пореза   

5.  Порез на премију:   

6. УКУПНА ПРЕМИЈА: 

 

 

 

 

 

 

ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ЛОМА 

МАШИНА И НЕКИХ ДРУГИХ 

ОПАСНОСТИ 

Сума осигурања  

набавна књиговодствена 

вредност на дан 

31.12.2015.г. 

Годишња 

премија 

( без пореза) 

1. 

 

Машине, апарати и уређаји 

 

217.161.344,81  

2. Машинска опрема из грађевинског дела 
7% од вредности 

грађевинског објекта 
 

3. Обавезни доплатци:   

3.1. 
За откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета 
  

3.2. За откуп одбитне франшизе   

4. ПРЕМИЈА без пореза:   

5.  Порез на премију:   

6. УКУПНА ПРЕМИЈА: 
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*Напомена 

У Обрасцу понуде понуђач уписује укупну понуђену премију за осигурање имовине 

без пореза и са порезом која чини збир понуђених премија: за  осигурање имовине од 

ризика пожара и неких других опасности, осигурање од ризика лома машина и неких 

других опасности, комбиновано осигурање рачунара и процесора, видео опреме и 

слично и осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва. 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________              ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ 

ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА 

Сума осигурања  

на “ први ризик” 

Годишња 

премија 

( без пореза) 

1. Опрема  на „први ризик“ 

10% од вредности 

опреме за осигурање од 

пожара 

 

2. Залихе на „први ризик“ 

10% од вредности 

залиха за осигурање од 

пожара 

 

3. 

 

Новчана средства у превозу 3 пута 

месечно  ( у укупном износу) 

1.835.000,00  

4. Обавезни доплатци:   

4.1. За откуп одбитне франшизе:   

5. ПРЕМИЈА без пореза:   

6.   Порез на премију:   

7.  УКУПНА ПРЕМИЈА: 
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VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Партија 2- Колективно осигурање запослених од последица незгоде 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________              ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА 

НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА – НЕЗГОДЕ 

током 24 часа 

 

Осигурана сума 

Годишња 

премија за 

243 

запослена 

1. 

 

Смрт услед незгоде 

 

350.000,00   

3. 

 

Трајни инвалидитет 

 

700.000,00  

4. 

 

 ПРЕМИЈА без пореза: 

 

  

5.  Порез на премију:   

6.  УКУПНА ПРЕМИЈА: 
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VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Партија 3- Међународно путно осигурање за време службеног боравка у иностранству 

 

 

 

Полиса међународно путног осигурање за време службеног боравка се односи на појединачна 

путовања запослених. 

Наручилац се обавезује да осигуравачу достави податке неопходне за израду полисе за међународно 

путно осигурање за време службеног боравка запосленог,  у иностранству,  најкасније 7 дана пре 

отпочињања пута  

Уговор о осигурању ће се закључити се на одређено време, са максималним периодом трајања до 

годину дана односно до предвиђеног утрошка средстава   

бр. 

МЕЂУНАРОДНО ПУТНО 

ОСИГУРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ СЛУЖБЕНОГ 

БОРАВКА У ИНОСТРАНСТВУ  

Географско 

Подручје 

 

Дужина 

боравка 

Јединична цена 

(Премија) за 1 дан 

боравка  без 

ПДВ 

Осигурана 

сума 

1. 

 

Међународно путно осигурање за време 

службеног боравка у иностранству  

обухвата осигурање путника за случај 

неопходне помоћи везане за 

организацију лечења, неопходног 

лечења, превоза до здравствене 

установе и земље пребивалишта и др., а 

која је последица изненадне болести 

или несрећног случаја осигураника и 

примењиваће се на осигурана лица за 

све време путовања и боравка изван 

граница Републике Србије и важће  на 

територијама свих земаља кроз које се 

пролази у транзиту до крајње 

дестинације наведене у полиси 

осигурања, а која обухвата цео свет у 

складу са условима за путно осигурање. 

 

Цео свет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-20 дана   30.000 еура 

Јединична цена(премија) за дан боравка  

изван граница Републике Србије без 

пореза на додату вредност: 

 

 

__________________________РСД 

Порез на премију: 
 

__________________________РСД 

Јединична цена (премија) за дан боравка  

изван граница Републике Србије са 

порезом на додату вредност: 

 
 

__________________________РСД 
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При избору најповољније понуде узима се у обзир најнижа понуђена премија по једном дану боравка 

изван граница Републике Србије а која обухвата цео свет,  са висином од 30.000 евра суме осигурања; 

 

 

 

 

Датум                                      Понуђач 

    М. П.  

_______________________              ____________________________ 
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VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Партија 3 – Осигурање моторних возила 

  

 

р.

б. 

Марка и тип 

возила 

Датум 

прве 

регистраци

је 

Рег.бр

ој 

Кубика

жа 

/cm3 

Снага 

/kw 

Намена Премија 

осигурања 
(без 

пореза) 

Премија 

осигурања 

за путнике 
(без пореза) 

УКУПНО 

(без пореза) 

8+9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Осигурање од аутодоговорности 

1 

Land Rover 

Discovery 

300 tdi 

16.02.1996 
BG 

067 GĆ 
2495 84 

путничко 

4+1 
   

2 

Skoda 

Octavia 

1.9 tdi 

24.07.2001 
BG  

355 ĆV 
1896 66 

путничко 

4+1 
   

3 
Dacia Logan 

1.4 mpi 
08.10.2006 

BG 

431 ČŽ 
139 55 

путничко 

4+1 

 

   

4 

Dacia Logan 

1.4 mpi 

 

25.03.2008 
BG 

095 CV 
1390 55 

путничко 

4+1 
   

5 

Reno 

Kangoo 

Exp-pack 1.5 

d 

18.09.2008 

BG 

  426 

ĐB 

1461 50 
теретно 

1+1 
   

6 
Fiat Panda 

 
26.06.2013 

BG 

 719 

МĆ 

1242 51 

путничко 

4+1 

 

   

7 
Pezo Boxer 

2.2.hdi 
20.06.2010 

BG  

278 DC 
2198 74 

теретно 

2+1 

 

   

8 

Dacia, 

Dokker Van 

Ambiance 

1.5 

29.05.20 

14 

BG 

806 JŽ 
1461 55 

теретно 

1+1 
   

9 

Dacia, 

Duster PH.2 

Laureate 

12.06.20 

14 

BG 

814 BY 
1461 80 

путничко 

4+1 
   

10 

Dacia, 

Duster PH.2 

Laureate 

12.06.20 

14 

BG 

814 BX 
1461 80 

путничко 

4+1 
   

                                                                                                                     Укупно без пореза: 
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    б)  Каско осигурање 

1. 
Fiat Panda, 

годиште 2013 

26.06.20 

  13 

BG 

719 

MĆ 

1242 51 

путничко 

4+1 

 

   

2 

Dacia, Dokker 

Van Ambiance 

1.5, godište 

2012 

29.05.20 

14 

BG 

806 JŽ 
1461 55 

теретно 

1+1 
   

3 
Pezo Boxer 

2.2.hdi 

20.06.20 

10 

BG  

278 DC 
2198 74 

  теретно 

2+1 

 

   

4 

Dacia, 

Duster PH.2 

Laureate, 

годиште 2016 

12.06.20 

14 

BG 

814 BY 
1460 80 

путничко 

4+1 

 

   

5 

Dacia, 

Duster PH.2 

Laureate, 

годиште 2016 

12.06.20 

14 

BG 

814 BX 
1460 80 

путничко 

4+1 

 

   

                                                                                                                    Укупно без пореза: 

        

 

УКУПНО без пореза (а+б):       ___________________ 

Порез:                                            ___________________ 

УКУПНО:                                    ___________________ 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________              ____________________________ 

 

 

 

*Напомена: 

Подаци неопходни за формирање висине премије за основно и каско осигурање дати су у поглављу III 

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

за Партију 1 – Осигурање имовине 
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и 

овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора 

и да их у потпуности прихвата. 

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора 

потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група 

овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица 

сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, 

чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 

 

  У Г О В О Р 
„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања запослених од 

последица незгоде ,  међународног путног осигурања и осигурања мотoрних 

возила на годишњем нивоу“, за партију 1 – Осигурање имовине  

(По спроведеној јавној набавци мале вредности услуга бр. 2У/2016) 

Уговорне стране: 

НАРУЧИОЦА:  Института  за јавно здравље Србије „др Милан 

Јовановић   Батут“,  са седиштем у Београду, улица Ул. 

Др Суботића бр. 5, Матични број: 07036027, ПИБ: 

102000930, рачун 840-624667-70 код Министарства 

финансија, Управа за трезор, кога заступа директор Доц. др 

sc. med Драган Илић (у даљем тексту: „Наручилац“) 
и 

ДОБАВЉАЧ:   __________________________________________________, 

МБ:_____________________, ПИБ____________________, број 

рачуна___________________,код банке__________________кога 

заступа директор _____________________________________  

(у даљем тексту: „Добављач“) 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012 и 14/2015 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности услуга бр У2/2016- Набавка услуге осигурања имовине, колективног 

осигурања запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања и 

осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“, за партију 1 – Осигурање 

имовине; 

- да је Добављач дана  ___________________ .2016. године поднео понуду дел. бр. 

_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је 

заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не 

попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1); 

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број 

___________ од ________.2016. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 

Добављача __________________за извршење услуга захтеваних конкурсном документацијом. 
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Предмет уговора 

      Члан 1. 

Закључењем овог Уговора Осигуравач прихвата и преузима обавезу да у наредних 

годину дана ( 12 месеци), рачунајући од дана почетка важења уговора, осигурава 

имовину Осигураника  и то: 

Сва основна средства, неновчана обртна средства (залихе), новчана средства у превозу 

и друга средства, према следећим условима осигурања: 

а) Општим условима за осигурање имовине; 

б) Условима за осигурање  од опасности пожара и неких других опасности; 

в) Условима за осигурање машина од лома и неких других опасности; 

г) Посебним условима за осигурање грађевинских објеката и опреме на уговорену  

    вредност; 

д) Условима за осигурање од провалне крађе и разбојништа; 

ђ) Условима за комбиновано осигурање електронских рачунара и процесора, видео и  

     сличне опреме; 

 

Полиса осигурања 

      Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних уговорених 

интереса за које је Осигуравач издао и Осигуранику предао полису осигурања. 

 

Општи и посебни услови осигурања 

      Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да општи и посебни услови осигурања из члана 1. ст.1. 

тачка 1. подтачке а) до ђ),  чине саставни део уговора. 

      

Осигураник потписом на уговору потврђује да је упознат са актима из става 1. овог 

члана, да их прихвата и да су му уручени приликом закључења уговора. 

 

Ако у току трајања осигурања по овом уговору дође до промене аката из с тава 1.  овог 

члана, оне ће се примењивати на осигурања обухваћена променама истеком текућег 

месеца осигурања. 

 

Осигуравач је обавезан да о свакој промени аката из става 1. овог члана писменим 

путем или на други погодан начин обавести осигураника, најкасније 15 (  петнаест) 

дана пре истека текућег месеца осигурања. 

 

Осигураник има право, уколико се не сложи са изменама услова осигурања или 

Тарифе премије , да откаже ону врсту осигурања код које је утврђена измена, у року од 

15 (петнаест ) дана од дана пријема обавештења из става 4. овог члана. 

 

У случају из предходног става уговор о осигурању престаје да важи истеком текућег 

месеца осигурања. 
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                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

Ако Осигураник не откаже уговор у року из става 5. овог члана, уговор о о осигурању 

са почетком следећег месеца осигурања мења се у складу са извршеним изменама 

аката из става 1. овог члана. 

 

 Допунски ризици 

      Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да допунски ризици који су предвиђени појединим 

општим условима осигурања нису обухваћени осигурањем, осим ако је то посебно 

уговорено и садржано у полиси осигурања и ако је за исте обрачуната премија 

осигурања. 

 

Висина премије, плаћање премије  

      Члан 5. 

Осигураник се обавезује да по издатим полисама осигурања и фактурама 

испостављеним од Осигуравача изврши плаћање: 

 

 Годишње  премије за осигурање  имовине у износу од ___________________ 

динара без пореза на  неживотна осигурања, односно _______________________ 

динара са порезом, у 12 једнаких месечних  рата ( износа ), у року од ________(не 

краћем од 8 дана) дана од дана доспећа месечне рате  назначеног у фактури 

Осигуравача; 

 

Обавештавање Осигуравача од стране Осигураника 

 

      Члан 6.   

Осигураник је дужан да: 

а) током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу  

       на промену ризика који је обухваћен осигурањем; 

б) обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја. 

 

Обавезе Осигуравача приликом настанка осигураног случаја 

 

      Члан 7. 

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја пружи Осигуранику 

правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати накнаде штете, 

односно уговорене своте осигурања. 

 

Исплата накнаде штете, односно уговорне своте осигурања 

       

      Члан 8. 

Осигуравач је обавезан да Осигуранику, осигураном лицу или кориснику осигурања 

исплати по основу накнаде штете, односно исплати уговорену своту осигурања у року 

од  15 (петнаест ) дана од дана пријема документације и  доказа неопходних за 

утврђивње права на накнаду и висину штете. 
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Раскид уговора 

      Члан 9. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине овај уговор, у складу са 

одредбама самог уговора и Закона о облигационим односима, уз отказни рок од 30 

дана. 

 

Тумачење уговора 

      Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да приликом тумачења уговора примењују опште услове 

осигурања за уговорене врсте осигурања, и следећа правила: 

а) у случају неслагања неке одредбе општих или посебних услова и неке одредбе  

           полисе, примениће се одредба полисе; 

б) у случају неслагања неке штампане одредбе полисе или неке њене рукописне  

           одредбе, примениће се одредба писана руком; 

 

Решавање спорова 

      Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да у случају спора везаног за реализацију уговора 

предузму све неопходне  мере да спорови буду решени споразумно и у духу добрих 

пословних односа. 

 

Уговорне стране дозвољавају могућност да поједини спорови буду таквеприроде да их 

је немогуће решити споразумно, и у том случају прихватају надлежност Привредног 

суда у Београду. 

 

Ступање на снагу уговора 

      Члан 12. 

Уговор ступана снагу кад га потпишу овлашћена лица уговорних страна. 

Појединачна осигурања у складу са чл.1 уговора ступају на снагу даном почетка 

важења полисе осигурања. 

 

Завршне одредбе 

      Члан 13. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава за своје потребе по 3 (три) примерка. 

 

Прилог: 

Понуда Добављача/ Осигуравача бр.___________ 

Спецификација са структуром цене 

 

 

ЗА ОСИГУРАВАЧА             ЗА ОСИГУРАНИКА 

    

 

_______________________                      Прим.др сци.мед. Драган Илић 

            Директор       Директор 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

за Партију 2  – Колективно осигурање запослених од последица незгоде 
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и 

овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора 

и да их у потпуности прихвата. 

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора 

потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група 

овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица 

сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, 

чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 

 

  У Г О В О Р 
„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања запослених од 

последица незгоде ,  међународног путног осигурања и осигурања мотoрних 

возила на годишњем нивоу“, за партију 2  – Колективно осигурање запослених од 

последица незгоде 
(По спроведеној јавној набавци мале вредности услуга бр. 2У/2016) 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИОЦА:  Института  за јавно здравље Србије „др Милан 

Јовановић   Батут“,  са седиштем у Београду, улица Ул. 

Др Суботића бр. 5, Матични број: 07036027, ПИБ: 

102000930, рачун 840-624667-70 код Министарства 

финансија, Управа за трезор, кога заступа директор Доц. др 

sc. med Драган Илић (у даљем тексту: „Наручилац“) 
и 

ДОБАВЉАЧ:   __________________________________________________, 

МБ:_____________________, ПИБ____________________, број 

рачуна___________________,код банке__________________кога 

заступа директор _____________________________________  

(у даљем тексту: „Добављач“) 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012 и 14/2015 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности услуга бр У2/2016- Набавка услуге осигурања имовине, колективног 

осигурања запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања и 

осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“, за партију 2  – Колективно 

осигурање запослених од последица незгоде; 

- да је Добављач дана  ___________________ .2016. године поднео понуду дел. бр. 

_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је 

заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не 

попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1); 
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- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број 

___________ од ________.2016. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 

Добављача __________________за извршење услуга захтеваних конкурсном документацијом. 

 

Предмет уговора 

      Члан 1. 

Закључењем овог Уговора Осигуравач прихвата и преузима обавезу да у наредних 

годину дана ( 12 месеци), рачунајући од дана почетка важења уговора, осигурава 243 

запослена код  Осигураника према Условима за осигурање лица од последица 

несрећног случаја (незгоде), у свему према спецификацији осигурања из конкурсне 

документације Осигураника и Понуде Осигуравача број _________од 

__________2016.године. 

 

Полиса осигурања 

      Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних уговорених 

интереса за које је Осигуравач издао и Осигуранику предао полису осигурања. 

 

Општи и посебни услови осигурања 

      Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да општи и посебни услови осигурања из члана 1.  чине 

саставни део уговора. 

      

Осигураник потписом на уговору потврђује да је упознат са актима из става 1. овог 

члана, да их прихвата и да су му уручени приликом закључења уговора. 

 

Ако у току трајања осигурања по овом уговору дође до промене аката из с тава 1.  овог 

члана, оне ће се примењивати на осигурања обухваћена променама истеком текућег 

месеца осигурања. 

 

Осигуравач је обавезан да о свакој промени аката из става 1. овог члана писменим 

путем или на други погодан начин обавести осигураника, најкасније 15 (  петнаест) 

дана пре истека текућег месеца осигурања. 

 

Осигураник има право, уколико се не сложи са изменама услова осигурања или 

Тарифе премије , да откаже ону врсту осигурања код које је утврђена измена, у року од 

15 (петнаест ) дана од дана пријема обавештења из става 4. овог члана. 

 

У случају из предходног става уговор о осигурању престаје да важи истеком текућег 

месеца осигурања. 

 

Ако Осигураник не откаже уговор у року из става 5. овог члана, уговор о о осигурању 

са почетком следећег месеца осигурања мења се у складу са извршеним изменама 

аката из става 1. овог члана. 
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 Допунски ризици 

      Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да допунски ризици који су предвиђени појединим 

општим условима осигурања нису обухваћени осигурањем, осим ако је то посебно 

уговорено и садржано у полиси осигурања и ако је за исте обрачуната премија 

осигурања.      

 

Висина премије, плаћање премије  

      Члан 5. 

Осигураник се обавезује да по издатим полисама осигурања и фактурама 

испостављеним од Осигуравача изврши плаћање годишње  премије за колективно 

осигурање запослених: 

 
• без пореза на додату вредност, у износу од: ______________ динара, 

 

• порез на додату вредност у износу од: __________________ динара, 

 

• са порезом на додату вредност износи: ___________________ динара  

 

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун Осигуравача број _________________ 

код ___________ банке, у 12 једнаких месечних рата , у року од _______(не краћем 8 

дана) дана од дана доспећа месечне рате назначеног у фактури Осигуравача. 

 

Обавештавање Осигуравача од стране Осигураника 

 

      Члан 6.   

Осигураник је дужан да: 

а) током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу  

       на промену ризика који је обухваћен осигурањем; 

б) обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја. 

 

Обавезе Осигуравача приликом настанка осигураног случаја 

 

      Члан 7. 

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја пружи Осигуранику 

правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати накнаде штете, 

односно уговорене своте осигурања. 

 

Исплата накнаде штете, односно уговорне своте осигурања 

       

                Члан 8. 

Осигуравач је обавезан да Осигуранику, осигураном лицу или кориснику осигурања 

исплати по основу накнаде штете, односно исплати уговорену своту осигурања у року 

од  15 (петнаест ) дана од дана пријема документације и  доказа неопходних за 

утврђивње права на накнаду и висину штете. 
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запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

Раскид уговора 

            Члан 9. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине овај уговор, у складу са 

одредбама самог уговора и Закона о облигационим односима, уз отказни рок од 30 

дана. 

 

Тумачење уговора 

            Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да приликом тумачења уговора примењују опште услове 

осигурања за уговорене врсте осигурања, и следећа правила: 

а) у случају неслагања неке одредбе општих или посебних услова и неке одредбе  

           полисе, примениће се одредба полисе; 

б) у случају неслагања неке штампане одредбе полисе или неке њене рукописне  

           одредбе, примениће се одредба писана руком; 

 

Решавање спорова 

           Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да у случају спора везаног за реализацију уговора 

предузму све неопходне  мере да спорови буду решени споразумно и у духу добрих 

пословних односа. 

 

Уговорне стране дозвољавају могућност да поједини спорови буду таквеприроде да их 

је немогуће решити споразумно, и у том случају прихватају надлежност Привредног 

суда у Београду. 

 

Ступање на снагу уговора 

      Члан 12. 

Уговор ступана снагу кад га потпишу овлашћена лица уговорних страна. 

Појединачна осигурања у складу са чл.1 уговора ступају на снагу даном почетка 

важења полисе осигурања. 

 

Завршне одредбе 

      Члан 13. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава за своје потребе по 3 (три) примерка. 

 

Прилог: 

Понуда Добављача/ Осигуравача бр.___________ 

Спецификација са структуром цене 

 

 

ЗА ОСИГУРАВАЧА          ЗА ОСИГУРАНИКА 

    

 __________________________ 

_______________________                      Прим.др сци.мед. Драган Илић 

            Директор       Директор 
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                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

 

VIII  МОДЕЛ  УГОВОРА 
 за Партију 3- Међународно путно осигурање за време службеног боравка у 

иностранству 
 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и 

овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора 

и да их у потпуности прихвата. 

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора 

потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група 

овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица 

сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, 

чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 

 

  У Г О В О Р 
„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања запослених од 

последица незгоде ,  међународног путног осигурања и осигурања мотoрних 

возила на годишњем нивоу“, за партију 3- Међународно путно осигурање за време 

службеног боравка у иностранству 

 
(По спроведеној јавној набавци мале вредности услуга бр. 2У/2016) 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИОЦА:  Института  за јавно здравље Србије „др Милан 

Јовановић   Батут“,  са седиштем у Београду, улица Ул. 

Др Суботића бр. 5, Матични број: 07036027, ПИБ: 

102000930, рачун 840-624667-70 код Министарства 

финансија, Управа за трезор, кога заступа директор Доц. др 

sc. med Драган Илић (у даљем тексту: „Наручилац“) 
и 

ДОБАВЉАЧ:   __________________________________________________, 

МБ:_____________________, ПИБ____________________, број 

рачуна___________________,код банке__________________кога 

заступа директор _____________________________________  

(у даљем тексту: „Добављач“) 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012 и 14/2015 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности услуга бр У2/2016- Набавка услуге осигурања имовине, колективног 

осигурања запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања и 

осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“, за партију 3- Међународно 

путно осигурање за време службеног боравка у иностранству; 
 

- да је Добављач дана  ___________________ .2016. године поднео понуду дел. бр. 

_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је 
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                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не 

попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1); 

 

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број 

___________ од ________.2016. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 

Добављача __________________за извршење услуга захтеваних конкурсном документацијом. 

 

Предмет уговора 

            Члан 1. 

Закључењем овог Уговора Добављач/Осигуравач прихвата и преузима обавезу да у 

наредних годину дана (12 месеци), обезбеди Међународно путно осигурање за време 

службеног боравка у иностранству које обухвата осигурање путника за случај 

неопходне помоћи везане за организацију лечења, неопходног лечења, превоза до 

здравствене установе и земље пребивалишта и др.., а која је последица изненадне 

болести или несрећног случаја осигураника и примењиваће се на осигурана лица за 

све време путовања и боравка изван граница Републике Србије и важће  на 

територијама свих земаља кроз које се пролази у транзиту до крајње дестинације 

наведене у полиси осигурања, а која обухвата цео свет, са висином од 30.000 евра 

суме осигурања,  а у свему према Спецификацији и Понуди  Добављача број 

______________од 2016.године и  у складу са Условима за путно здравствено 

осигурање за Добављача.  

 

Полиса међународно путног осигурање за време службеног боравка се односи на 

појединачна путовања запослених. 

 

Наручилац се обавезује да осигуравачу достави податке неопходне за израду полисе 

за међународно путно осигурање за време службеног боравка запосленог, у 

иностранству,  најкасније 7 дана пре отпочињања пута  

 

Уговор о осигурању ће се закључити се на одређено време, са максималним периодом 

трајања до годину дана односно до предвиђеног утрошка средстава.   

 

Полиса осигурања 

      Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних уговорених 

интереса за које је Осигуравач издао и Осигуранику предао полису осигурања. 

 

Општи и посебни услови осигурања 

      Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне услови осигурања из члана 1.  чине саставни део уговора. 

      

Осигураник потписом на уговору потврђује да је упознат са актима из става 1. овог 

члана, да их прихвата и да су му уручени приликом закључења уговора. 
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                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

Ако у току трајања осигурања по овом уговору дође до промене аката из с тава 1.  овог 

члана, оне ће се примењивати на осигурања обухваћена променама истеком текућег 

месеца осигурања. 

 

Осигуравач је обавезан да о свакој промени аката из става 1. овог члана писменим 

путем или на други погодан начин обавести осигураника, најкасније 15 (  петнаест) 

дана пре истека текућег месеца осигурања. 

 

Осигураник има право, уколико се не сложи са изменама услова осигурања или 

Тарифе премије , да откаже ону врсту осигурања код које је утврђена измена, у року од 

15 (петнаест ) дана од дана пријема обавештења из става 4. овог члана. 

 

У случају из предходног става уговор о осигурању престаје да важи истеком текућег 

месеца осигурања. 

 

Ако Осигураник не откаже уговор у року из става 5. овог члана, уговор о о осигурању 

са почетком следећег месеца осигурања мења се у складу са извршеним изменама 

аката из става 1. овог члана. 

 

 Допунски ризици 

      Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да допунски ризици који су предвиђени појединим 

општим условима осигурања нису обухваћени осигурањем, осим ако је то посебно 

уговорено и садржано у полиси осигурања и ако је за исте обрачуната премија 

осигурања. 

 

Висина премије, плаћање премије  

      Члан 5. 

Наручилац/Осигураник се обавезује да по издатим полисама осигурања и фактурама 

испостављеним од Добављача/Осигуравача изврши плаћање премије (вредности)  

назначене на полиси  за Међународно путно осигурање за време службеног боравка у 

иностранству а у складу са усвојеном  јединичном ценом за дан боравка изван граница 

Републике Србије без пореза на додату вредност у износу од __________________ без 

ПДВ, односно____________________са ПДВ,  а до истека периода на који је закључен 

Уговор, односно до предвиђеног финансијског утрошка који износи  40.000,00 динара 

без ПДВ. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача број _____________________ код 

___________________ Банке, у року од ________(не краћем од 8  дана ) дана од дана 

службеног пријема фактуре, а након издавања полисе осигурања. 

 

Обавештавање Осигуравача од стране Осигураника 

 

      Члан 6. 

Осигураник је дужан да обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја. 
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Обавезе Осигуравача приликом настанка осигураног случаја 

 

      Члан 7. 

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја пружи Осигуранику 

правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати накнаде штете, 

односно уговорене своте осигурања. 

 

Исплата накнаде штете, односно уговорне своте осигурања 

       

      Члан 8. 

Осигуравач је обавезан да Осигуранику, осигураном лицу или кориснику осигурања 

исплати по основу накнаде штете, односно исплати уговорену своту осигурања у року 

од 15 (петнаест ) дана од дана пријема документације и  доказа неопходних за 

утврђивње права на накнаду и висину штете. 

  

Раскид уговора 

      Члан 9. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине овај уговор, у складу са 

одредбама самог уговора и Закона о облигационим односима, уз отказни рок од 30 

дана. 

 

Тумачење уговора 

      Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да приликом тумачења уговора примењују опште услове 

осигурања за уговорене врсте осигурања, и следећа правила: 

а) у случају неслагања неке одредбе општих или посебних услова и неке одредбе  

           полисе, примениће се одредба полисе; 

б) у случају неслагања неке штампане одредбе полисе или неке њене рукописне  

           одредбе, примениће се одредба писана руком; 

 

Решавање спорова 

      Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да у случају спора везаног за реализацију уговора 

предузму све неопходне  мере да спорови буду решени споразумно и у духу добрих 

пословних односа. 

 

Уговорне стране дозвољавају могућност да поједини спорови буду таквеприроде да их 

је немогуће решити споразумно, и у том случају прихватају надлежност Привредног 

суда у Београду. 

 

Ступање на снагу уговора 

      Члан 12. 

Уговор ступана снагу кад га потпишу овлашћена лица уговорних страна. 

Појединачна осигурања у складу са чл.1 уговора ступају на снагу даном почетка 

важења полисе осигурања. 
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Завршне одредбе 

      Члан 13. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава за своје потребе по 3 (три) примерка. 

 

Прилог: 

Понуда Добављача/ Осигуравача бр.___________ 

Спецификација са структуром цене 

 

 

 

 

 

ЗА ОСИГУРАВАЧА          ЗА ОСИГУРАНИКА 

    

                                                                                            __________________________ 

_______________________                      Прим.др сци.мед. Драган Илић 

            Директор       Директор 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

за Партију 4  – Осигурање моторних возила 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и 

овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора 

и да их у потпуности прихвата. 

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора 

потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група 

овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица 

сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, 

чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 

 

  У Г О В О Р 
„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања запослених од 

последица незгоде ,  међународног путног осигурања и осигурања мотoрних 

возила на годишњем нивоу“, за партију 4  – Осигурање моторних возила 
(По спроведеној јавној набавци мале вредности услуга бр. 2У/2016) 

 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИОЦА:  Института  за јавно здравље Србије „др Милан 

Јовановић   Батут“,  са седиштем у Београду, улица Ул. 

Др Суботића бр. 5, Матични број: 07036027, ПИБ: 

102000930, рачун 840-624667-70 код Министарства 

финансија, Управа за трезор, кога заступа директор Доц. др 

sc. med Драган Илић (у даљем тексту: „Наручилац“) 
и 

ДОБАВЉАЧ:   __________________________________________________, 

МБ:_____________________, ПИБ____________________, број 

рачуна___________________,код банке__________________кога 

заступа директор _____________________________________  

(у даљем тексту: „Добављач“) 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012 и 14/2015 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале 

вредности услуга бр У2/2016- Набавка услуге осигурања имовине, колективног 

осигурања запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања и 

осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“, за партију 4  – Осигурање 

моторних возила. 

- да је Добављач дана  ___________________ .2016. године поднео понуду дел. бр. 

_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је 

заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не 

попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1); 
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- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број 

___________ од ________.2016. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 

Добављача __________________за извршење услуга захтеваних конкурсном документацијом. 

 

Предмет уговора 

      Члан 1. 

Закључењем овог Уговора Осигуравач прихвата и преузима обавезу да у наредних 

годину дана ( 12 месеци), рачунајући од дана почетка важења уговора, осигурава 

моторна возила са списка возила Осигураника који је саставни део Понуде 

Осигуравача број ____________ од ________2016.године, која чини Прилог 1. овом 

Уговору. 

Услуга из става 1. обухвата: 

1) Обавезно осигурање (осигурање од ауто-одговорности) за 10 возила са 

списка возила са осигурањем незгоде возача и путника у возилу за путничка и теретна 

возила и 

2) Потпуно ауто-каско осигурање за 5 возила са списка возила, без учешћа у 

штети, са укљученим ризиком од крађе, 

а све према условима осигурања који, поред Понуде Осигуравача,  чине Прилог 2. 

овом уговору: 

а) Условима за обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности  за  

     штету причињену трећим лицима, 

б) Општим условима за комбиновано осигурање возила (ауто-каско) и  

ц) Посебним условима за комбиновано осигурање моторних возила  (ауто-каско). 

 

Полиса осигурања 

      Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних уговорених 

интереса за које је Осигуравач издао и Осигуранику предао полису осигурања. 

 

Општи и посебни услови осигурања 

      Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да општи и посебни услови осигурања из члана 1.  чине 

саставни део уговора. 

      

Осигураник потписом на уговору потврђује да је упознат са актима из става 1. овог 

члана, да их прихвата и да су му уручени приликом закључења уговора. 

 

Ако у току трајања осигурања по овом уговору дође до промене аката из с тава 1.  овог 

члана, оне ће се примењивати на осигурања обухваћена променама истеком текућег 

месеца осигурања. 

 

Осигуравач је обавезан да о свакој промени аката из става 1. овог члана писменим 

путем или на други погодан начин обавести осигураника, најкасније 15 (  петнаест) 

дана пре истека текућег месеца осигурања. 
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Осигураник има право, уколико се не сложи са изменама услова осигурања или 

Тарифе премије , да откаже ону врсту осигурања код које је утврђена измена, у року од 

15 (петнаест ) дана од дана пријема обавештења из става 4. овог члана. 

 

У случају из предходног става уговор о осигурању престаје да важи истеком текућег 

месеца осигурања. 

 

Ако Осигураник не откаже уговор у року из става 5. овог члана, уговор о о осигурању 

са почетком следећег месеца осигурања мења се у складу са извршеним изменама 

аката из става 1. овог члана. 

 

 Допунски ризици 

      Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да допунски ризици који су предвиђени појединим 

општим условима осигурања нису обухваћени осигурањем, осим ако је то посебно 

уговорено и садржано у полиси осигурања и ако је за исте обрачуната премија 

осигурања. 

 

Висина премије, плаћање премије  

      Члан 5. 

Укупан износ годишње премије за осигурање моторних возила износи  

______________________ динара без пореза, односно ___________________ динара са 

обрачунатим порезом. 

 

Укупан износ годишње премије из става 1. чине укупне годишње  премије осигурања 

према врстама осигурања: 

 Обавезно осигурање (аутоодговорност) у износу од ____________динара без 

пореза, односно ____________ динара са порезом и 

 Потпуно ауто-каско осигурање у износу од _____________динара без пореза, 

односно ______________динара са порезом. 

 

Осигураник ће плаћање  вршити уплатом премије на текући рачун Осигуравача број 

_________________ код _________________ Банке и припадајућих административних 

такси за свако возило појединачно, при издавању полисе  обавезног и каско осигурања 

возила у року од_____________(не краћем од 8 дана) дана,  а пре регистрације возила. 

 

Обавештавање Осигуравача од стране Осигураника 

 

      Члан 6.   

Осигураник је дужан да: 

а) током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу  

       на промену ризика који је обухваћен осигурањем; 

б) обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја. 
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Обавезе Осигуравача приликом настанка осигураног случаја 

 

      Члан 7. 

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја пружи Осигуранику 

правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати накнаде штете, 

односно уговорене своте осигурања. 

 

Исплата накнаде штете, односно уговорне своте осигурања 

       

      Члан 8. 

Осигуравач је обавезан да Осигуранику, осигураном лицу или кориснику осигурања 

исплати по основу накнаде штете, односно исплати уговорену своту осигурања у року 

од  15 (петнаест ) дана од дана пријема документације и  доказа неопходних за 

утврђивње права на накнаду и висину штете. 

   

Раскид уговора 

      Члан 9. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине овај уговор, у складу са 

одредбама самог уговора и Закона о облигационим односима, уз отказни рок од 30 

дана. 

 

Тумачење уговора 

      Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да приликом тумачења уговора примењују опште услове 

осигурања за уговорене врсте осигурања, и следећа правила: 

а) у случају неслагања неке одредбе општих или посебних услова и неке одредбе  

           полисе, примениће се одредба полисе; 

б) у случају неслагања неке штампане одредбе полисе или неке њене рукописне  

           одредбе, примениће се одредба писана руком; 

 

Решавање спорова 

      Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да у случају спора везаног за реализацију уговора 

предузму све неопходне  мере да спорови буду решени споразумно и у духу добрих 

пословних односа. 

 

Уговорне стране дозвољавају могућност да поједини спорови буду такве природе да 

их је немогуће решити споразумно, и у том случају прихватају надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

Ступање на снагу уговора 

      Члан 12. 

Уговор ступана снагу кад га потпишу овлашћена лица уговорних страна. 

Појединачна осигурања у складу са чл.1 уговора ступају на снагу даном почетка 

важења полисе осигурања. 
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Завршне одредбе 

      Члан 13. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака са прилозима, од којих свака 

уговорна страна задржава за своје потребе по 3 (три) примерка. 

 

Прилози уговору: 

1) Понуда Осигуравача број _______ од _______2016.године 

2) Услови за обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности  за 

штету причињену трећим лицима, 

3) Општи услови за комбиновано осигурање возила (ауто-каско), 

4) Посебни услови за комбиновано осигурање моторних возила  (ауто-каско). 

 

 

ЗА ОСИГУРАВАЧА             ЗА ОСИГУРАНИКА 

    

 

_______________________                      Прим.др сци.мед. Драган Илић 

            Директор          Директор 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: 

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

    (назив понуђача, седиште) 

 

 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Конкурсна документација ЈНМВ 2У/2016 – „Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања запослених од 

последица незгоде ,  међународног путног осигурања и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“  
Страна 62 / 53 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ 

 „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“ 

  Др Суботића бр. 5, 11000 Београд 

 

                                                                            

                                           ЈНМВ бр.  2У/2016 

„Набавка услуге осигурања имовине, колективног осигурања 

запослених од последица незгоде ,  међународног путног осигурања 

и осигурања мотoрних возила на годишњем нивоу“ 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о ЈН („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015),......................................................................................................................................,  

                                                              (назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга осигурања на годишњем нивоу -  ЈНМВ 2У/2016, за 

ПАРТИЈУ ________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 


