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

68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(''Сл.гласник РС'' бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 

МН 31/02-2/2020. Решења о образовању комисије за јавну набавку број МН 31/02-3/2020 

припремљена је:  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности –Набавка услуга- Осигурање имовине и запослених,  
каско осигурање возила и осигурање одговорности за лица,  одговорност из делатности и 

професионална одговорност лекара 
 

МН бр.02/2020 

Конкурсна документација садржи: 

Прилог Назив  
1 Општи подаци о јавној набавци 
2 Спецификација планираних услуга каско осигурање возила, имовине и лица и 

осигурање одговорности из делатности 
3 Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76 Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
4 Критеријуми за доделу уговора 
5 Образац понуде 
6 Образац структуре понуђене цене  
7 Образац трошкова припреме понуде 
8 Образац изјаве о независној понуди 
9 Образац изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде 

10 Модел уговора 
11 Упутство понуђачима како да сачине понуду 
12 Врста финансијских обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење својих 

обавеза у поступку јавне набавке 
13 Образац изјава да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 

14 Образац изјава да је понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и друге 
јавне дажбине 
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        Прилог број 1. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а 

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Богдан Живановић, директор 

Интернет страница наручиоца: www.hitnapomocns.org.rs 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности услуга 

Број јавне набавке: МН 02/2020 

Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и запослених лица, каско осигурање возила и 

осигурање одговорности из делатности  

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци 

Лице за контакт: Кристина Гавриловић 

Електронска адреса: kristina.zzhmpns@gmail.com 

Телефон: 021/6399-050 

ПИБ: 104869986 

Број страна конкурсне документације: 46                 

1) Процењена вредност јавне набавке 

Наручилац не објављује процењену вредност.  

2) Преузимање конкурсне документације 

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама 

омогућити преузимање конкурсне документације. 

Позив за подношење понуде објављен је 11.02.2020.  године на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца. 

 3) Комуникација у поступку јавне набавке 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, 

електронске поште или факса, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних 

набавки. 

Уколико се комуникација врши путем поште, електронске поште или факса, радно време 

наручиоца је од понедељка до петка од 07 до 15 сати. 

4) Паковање и достављање понуде 

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није затворена и означена на 

начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико 

понуда залута или се отвори пре времена. 



            Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности  МН 02/2020  4/ 46 
 

На задњој страни коверте треба обавезно навести име, адресу и контакт телефон  

понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи 

неблаговременом. 

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном 

доставом на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха 

Павла 26а, Нови Сад, поштом или преко писарнице. 

Писарница ради сваки радни дан од 07 до 15 часова. 

На предњој страни коверте обавезно написати: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ МН 

02/2020 – ''НЕ ОТВАРАТИ'' 

 

Подношење понуда је до:   20.02.2020.  године до  11,00 сати. 

 

5) Јавно отварање понуда 

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у 

току истог дана  20.02.2020. године, у  12,00 сати у просторијама Завода за хитну 

медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а. 

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу 

пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, са бројем и датумом, потписано од 

стране овлашћеног лица. 

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује 

поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у 

поступку отварања понуда. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Активно учествовање подразумева давање примедби на поступак отварања 

понуда, могућност увида у понуде и то само у оне податке из понуде који се уносе у 

записник о отварању понуда, потписивање и преузимање записника по завршеном 

отварању понуда. 

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуда. 

6) Рок важења понуда 

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

истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача 

продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у 

писаном облику. 

 

7) Врста другог релавантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза 

понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

 

- поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
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- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

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

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

  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

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

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

позива за подношење понуда. 

 

Докази могу бити: 

 

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 

- Исправа о наплаћеној уговорној казни; 

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама и то писана изјава понуђача о немогућности испуњења преузетих 

уговорних обавеза, записник  наручиоца о рекламацији за испоручена добра понуђача и 

непоштовање других уговорних обавеза. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну 

одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор 

који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

8) Одлука о додели уговора 

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, 

у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

 Рок из става 1 овог члана не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.    
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о 

јавним набавкама. 
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9) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити 

закључењу уговора 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 

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

 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 

због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту 

права.            

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно утврдити 

првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену 

понуда и донети одлуку о додели уговора. 

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.  

10) Подаци о предмету јавне набавке 

 Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке број МН 02/2020 су услуге – Осигурање имовине и запослених 

лица, каско осигурање возила и осигурање одговорности из делатности шифра из речника 

јавних набавки – 66510000 

Предмет јавне набавке је набавка услуге – Осигурање имовине и запослених лица, каско 
осигурање возила и осигурање одговорности из делатности за период од 12 месеци, а према 
Спецификацији из конкурсне докуметације. 

Саставни део уговора о осигурању су услови Осигуравача. 
Услови осигурања Понуђача обавезно морају бити усаглашени са Законом о облигационим 

односима и Законом о осигурању. 
Одабрани Понуђач обавезан је да Уговарачу, Осигуранику односно кориснику осигурања 

пружи – изврши услуге осигурања (процена, ликвидација и исплата насталих штетних догађаја) у 
свему према датој понуди, Општим и Посебним условима осигурања и уговору о осигурању и 
важећим ценовником. 

 
ОСИГУРАЊЕ НОВОСТЕЧЕНЕ ИМОВИНЕ 

Понуђач са којим се закључи уговор о јавној набавци услуге осигурања имовине и 
запослених је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену имовину 
Наручиоца и новозапослене код Наручиоца у време трајања овог уговора. 
 Све услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 

Понуђач је у обавези да понуди и пружи све врсте осигурања захтеваним од стране 
Наручиоца. 
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Предмет јавне набавке је услуга осигурање имовине и запослених лица, каско 
осигурање возила и осигурање одговорности из делатности 

 Осигурање имовине и лица – обавезно осигурање 
1 Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде); 

2 
Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других 
опасности – допунски ризици; 

3 Осигурање опреме од лома и неких других опасности;  
4 Осигурање од провалне крађе и разбојништва 
5 Осигурање стакла од лома;  
6 Комбиновано осигурање рачунарa и рачунарске опреме; 
7 Комбиновано осигурање покретне техника 
 Осигурање одговорности из делатности, каско осигурање- додатно осигурање  

8 Осигурање – одговорност из делатности (општа одговорност) 
9 Осигурање – одговорност из делатности (професионална одговорност) 

10 Каско осигурање возила 
11 Осигурање лица од последица несерећног случаја у возилу 

 
 

Напомене: 
Наручилац предвиђа финансирање обавезног осигурања из средстава Материјалних и осталих 
трошкова,  који се финансирају средставима обавезног здравственог осигурања обезбеђених 
Уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање за 2020. годину.  
Додатно осигурање опреме и лица се финансира сопственим приходима наручиоца, у складу са 
Финансијским планом за 2020. годину.   
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Прилог број 2.  

    

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ, КАСКО 
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА, ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ У 2019. 

ГОДИНИ ЗА ПОТРЕБЕ  
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД  

 
Врсте осигурања 
1. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) 
 Осигураник су сви запослени ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ 
САД, и то запослени на одређено и неодређено време. Осигурање се закључује за текућу 2020. 
годину.  Осигуравају се запослени од последица несрећног случаја (незгоде)  са покрићем 24 
часа, током комплетног трајања уговора о осигурању.   
Осигуране суме  за колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), 
са покрићем 24 часа и то за следеће ризике: 

 Смрт услед незгоде на суму осигурања  од 400.000,00 динара  
 100% Инвалидитет на суму осигурања од 800.000,00 динара  
 Дневна накнада за дане одсуствовања као последица незгоде на суму осигурања од 

350,00 динара  
 
Осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) обухваћени су сви 
запсолени према службеним евиденцијама наручиоца. Осигурање се закључује за време 
вршења и ван вршења редовног рада (24 часа). Премија осигурања се уговара за 258 
радника. Осигурање се закључује без примене каренце.  

2. Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других опасности 
– допунски ризици  
- опрему на пуну вредност   
- залихе на пуну вредност 
- укључено осигурање амортизоване вредности код делимичних штета. 

 
Осигурање од допунских ризика:  

○ излива воде из инсталација на „први ризик“у износу: од 2 % од пуне вредности 
грађевинских објеката, од 2 % од пуне вредности опреме и 7% од пуне вредности залиха 

○ поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“ у износу од 2 % од пуне вредности 
грађевинских објеката, од 2 % од пуне вредности опреме и 7% од пуне вредности залиха. 

''Први ризици'' - штета се исплаћује до уговорене суме „првог ризика“ по сваком штетном 
догађају у току трајања уговореног периода. 
Вредност грађевинских објеката и опреме представља набавну књиговодствену вредност на дан 
31.12.2019.  године. 
Вредност залиха представља просечну вредност залиха на дан 31.12.2019. године. 
 
Осигурање грађевинских објеката,опреме и намештаја  подразумева накнаду штете до пуног 
износа односно довођење грађевине, опреме и намештаја  у стање пре настанка осигураног 
случаја.   
3.  Осигурање опреме од лома и неких других опасности 

○ опрему на пуну вредност према категоризацији из табеле   
○ механичку опрему из састава грађевинских објеката на износ од 10% од пуне вредности 

грађевинских објеката. 
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Без учешћа у штети и са откупом амортизоване вредности код делимичних штета.  
Вредност опреме представља набавну књиговодствену вредност на дан 31.12.2019. године. 
Осигурање грађевинских објеката,опреме и намештаја  подразумева накнаду штете до пуног 
износа односно довођење грађевине, опреме и намештаја  у стање пре настанка осигураног 
случаја, са укључењем уобичајених трошкова изналажења грешке односно места штете и 
уобичајених трошкова земљаних радова укључујући и асфалтирање.   
 4. Комбиновано осигурање рачунара и рачунарске опреме,  од опасности пожара и неких 
других опасности, лома и неких других опасности и провалне крађе и разбојништва 
Комбиновано осигурање електронских рачунара и рачунарске опреме од опасности пожара и 

неких других опасности, лома и неких других опасности и провалне крађе и 
разчбојништва. Осигурава се на пуну вредност. 

Без учешћа у штети и са откупом амортизоване вредности код делимичних штета. 
Вредност рачунара представља набавну књиговодствену вредност на дан 31.12.2019. године. 
5. Комбиновано осигурање покретне технике, од опасности пожара и неких других 
опасности, лома и неких других опасности и провалне крађе и разбојништва 
Комбиновано осигурање покретне технике,  од опасности пожара и неких других опасности, 
лома и неких других опасности и провалне крађе и разбојништва. Осигурава се на „први ризик“ 
Без учешћа у штети и са откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
6.Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва обухвата осигурање, и то: 

○ опрему на „први ризик“ , 
○ залихе на „први ризик“ у износу од 10% од пуне вредности залиха 
○ новац и друге новчане вредности. 

Без учешћа у штети.  
 7. Осигурање стакла од лома 

○ стакло на „први ризик“ , 
 

Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других опасности   
A ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА СУМА ОСИГУРАЊА  

1 
Грађевински објекти (објекти, складишта, 
гараже) – на уговорену вредност 

291.521.387,69  

2 

Опрема (опрема: канцеларијска, климе, ост 
опрема, медицинска опрема, комуникациона, 
птт, електронска и фотографска,за 
домаћинство, за образовање, за јавну 
безбедност, без моторних возила и рачунара) – 
на уговорену вредност 

 
 

131.737.575,55 

3 Допунски ризици: 

3. 1 
Излив воде из инсталација – на први ризик, на 
суму осигурања 2% вредности грађевинских 
објеката и опреме 

8.465.179,26 

3.2. 
Поплава, бујица и висока вода – на први 
ризик, суму осигурања 2% вредности 
грађевинских објеката и опреме 

8.465.179,26 

 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
Б ЗАЛИХЕ СУМА ОСИГУРАЊА 

1 
Неновчана обртна средства  залихе – на 
флотатној основи 

700.000,00 

2 Допунски ризици 
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2.1 
Излив воде из инсталација – на први ризик, на 
суму осигурања 7% вредности залиха 

49.000,00 

2.2 
Поплава, бујица и висока вода – на први 
ризик, суму осигурања 7% вредности залиха 

49.000,00 

В ИНВЕСТИЦИЈЕ У ТОКУ  СУМА ОСИГУРАЊА 

1 
Грађевински објекти – гаража на адреси 
Булевар патријарха Павла 26а  

200.000.000,00 

2 Допунски ризици 

2.1 
Излив воде из инсталација – на први ризик, на 
суму осигурања 2% вредности грађевинских 
објеката 

4.000.000,00 

2.1 
Поплаве, бујице и високе воде-на први ризик, 
на суму осигуранја 2% вредности 
грађевинског објекта 

4.000.000,00 

 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
 
Осигурање опреме од лома и неких других опасности   

A ОПРЕМА СУМА ОСИГУРАЊА  

1 
Све машине, апарати и уређаји– на уговорену 
вредност 

 
110.467.829,12 

 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
 Са уговореним откупом учешћа у штети 

Б МЕХАНИЧКА ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ СУМА ОСИГУРАЊА 

1 
Механичка опрема у саставу грађевинских 
објеката – на суму осигурања од 10% 
вредности грађевинских објеката  

49.152.138,77 

 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
 Са уговореним откупом учешћа у штети 

 
Са уговореним признањем трошкова за земљане радове и изналажење места 
штете, односно грешке 

 
 Осигурање од провалне крађе и разбојништва 

A НАМЕШТАЈ, ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ СУМА ОСИГУРАЊА  
1 Намештај, опрема и уређаји – на први ризик 10.000.000,00 
 Са уговореним откупом учешћа у штети 

Б 
ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ 

У ЗАКЉУЧАНИМ БЛАГАЈНАМА 
СУМА ОСИГУРАЊА  

1 

Готов новац и новчане вредности у 
закључаним гвозденим благајнама – на 
фиксну суму осигурања, Патријарха Павла 
бр.26А 

200.000,00 

 Са уговореним откупом учешћа у штети  

В 
ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ 

У ПРЕНОСУ И ПРЕВОЗУ 
СУМА ОСИГУРАЊА  

1 
Готов новац и новчане вредности за време 
преноса и превоза – на први ризик  

200.000,00 

 Са уговореним ризиком саобраћајне незгоде  
 Са уговореним откупом учешћа у штети 
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Г 
ГОТОВ НОВАЦ И НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ 

У МАНИПУЛАЦИЈИ 
СУМА ОСИГУРАЊА  

1 

Готов новац и новчане вредности за време 
манипулације на благајни и уплатно 
исплатним местима – на први ризик, на 
следећој локацији Патријарха Павла бр.26А 

200.000,00 

 Са уговореним откупом учешћа у штети 
Д ЗАЛИХЕ СУМА ОСИГУРАЊА  

1 
Неновчана обртна средства, залихе  – на први 
ризик (10% од просечне вредности залиха) 

70.000,00 

 Са уговореним откупом учешћа у штети 
 
 Осигурање стакала од лома 
Врста Комада Сума осигурања 
Стакло дебљине 4мм и вишене/
 На „први ризик“ 

/  
700.000,00 динара 

 
 Комбиновано осигурање електронских рачунара и рачунарске опреме од опасности пожара и неких 
других опасности, лома и неких других опасности и провалне крађе и разбојништва  

A 
ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ И 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
СУМА ОСИГУРАЊА  

1 
Електронски рачунари са припадајућом 
опремом – на уговорену вредност 

24.889.411,13 

2 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
3 Са уговореним откупом учешћа у штети 

 
Комбиновано осигурање покретне технике од опасности пожара и неких других опасности, лома 
и неких других опасности и провалне крађе и разбојништва  
 

A ПОКРЕТНЕ ТЕХНИКА СУМА ОСИГУРАЊА  
1 Покретна техника – на први ризик 1.500.000,00 
2 Са уговореним откупом амортизоване вредности код делимичних штета 
3 Са уговореним откупом учешћа у штети 

 
Напомена: основице за обрачун премије осигурања на полисама осигурања биће вредности 
имовине из пословних књига наручиоца на дан 31.12.2019. године. Наручилац задражава право 
уговарања коефицијента корекције. 
Завод за хитну медицинску помоћ послује на следећим локацијама:  
Седиште Завода се налази на адреси Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад. 
Пунктови Завода се налазе на следећим адресама: 

1. Саве Ђисалова 9, Нови Сад   
2. Сентандрејски пут 100, Нови Сад  
3. Хајдук Вељкова 1, Нови Сад  
4. Пролетерска бб, Футог  
5. Јана Колара 5, Кисач  
6. Партизанска 125, Каћ  
7. Јоже Влаховића 8, Петроварадин   
8. Војводе Путника 5, Сремска Каменица   
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Примењене су превентивне мере са аспекта безбедности на свим локацијским објектима.  
1. Стабилни системи за дојаву пожара налазе се на објекту на адреси Булевар патријарха Павла 

26а, Нови Сад.  
2. Хидрантска спољна мрежа се налази на објектима у Новом Саду, адресе Булевар патријарха 

Павла 26а.  
3. Инсталација за спречавање удара грома - громобран постоји на објектима у Новом Саду, 

Булевар патријарха Павла 26а и Саве Ђисалова 9. 
4. Мобилна опрема за гашење пожара у зачетку постоји на свим објектима Завода.  
5. Стабилни систем за гашење пожара водом и ФМ гасом налази се на објекту адреса 

Бул.патријарха Павла 26а, Нови Сад.   
6. План евакуације, обележавање праваца евакуције, Графички прикази плана евакуације и 

Упутства о поступању у случају пожара постављени су у складу са ЗЗОП, и то у свим 
објектима Завода.   

7. Обука свих запослених из области ЗОП је извршена по ЗЗОП и редовно се обавља. 
На објекту адреса Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад присутно је једно стручно лице 

за ЗОП 
Приступ објектима моторним возилима (превентивне техничке мере): 
Приступ путем уласка кроз капију (или више капија) - за спречавање приступа возила објектима 
постоје постављене капије на објектима, на адресама: Булевар патријарха Павла 26а, Саве 
Ђисалова 9, Хајдук Вељкова 1, Јана Колара 5 у Кисачу и Партизанска 125 у Каћу.  
8. Осигурање – одговорност из делатности (општа одговорност)   

Ред. 
бр. 

Предмет осигурања Суме осигурања 

1. Општа одговорност – 258 
запослених 

Сума од 1.000.000,00 за лица и ствари по једном 
штетном догађају и укупно годишње у току 
трајања полисе. Без учешћа осигураника у штети 

 
9. Осигурање – одговорност из делатности (професионална одговорност)   

Ред. 
бр. 

Предмет осигурања Суме осигурања 

1. Професионална  одговорност – 
63 лекара и 89 остало 
медицинско особље 

Сума од 1.000.000,00 за лица и ствари по 
једном штетном догађају и укупно годишње (у 
току трајања полисе) 3 штетна  догађаја. Без 
учешћа осигураника у штети 

 
10. Каско осигурање возила 

Ред. 
број 

Марка и тип 
Регистарска 

ознака 
Год. 

Произ. 
Снага (kw)/ 
Зап.. (ccm) 

Број шасије 

Незгода 
возач/радник/пут

ник 

1 Fiat Ducato  NS 455-EF 2018 96/2287 ZFA25000002J99598 1/2/2 

2 Fiat Ducato  NS 455-CU 2018 96/2287  ZFA25000002K00631 1/2/2 

3 Fiat Ducato NS 343-SM 2017 96/2287 ZFA25000002G26531 1/2/2 
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4 Fiat Ducato NS 343-SN 2017 96/2287 ZFA25000002G28037 1/2/2 

5 Fiat Ducato NS 321-AL 2017 96/2287 ZFA25000002F59124 1/1/3 

6 Fiat Ducato NS 321-AN 2017 96/2287 ZFA25000002F59327 1/2/2 

7 Fiat Ducato NS 343-TL 2017 96/2287 ZFA25000002G27512 1/2/2 

8 Fiat Ducato NS 343-TM 2017 96/2287 ZFA25000002G29110 1/2/2 

9 Fiat Ducato NS 263-JM 2015 96/2287 ZFA25000002866689 1/2/2 

10 Fiat Ducato NS 263-JO 2015 96/2287  ZFA25000002866263 1/2/2 

11 Fiat Ducato NS 253-ŽA 2015 96/2287 ZFA25000002866932 1/2/2 

12 Fiat Ducato NS 253-ŽN 2015 96/2287 ZFA25000002866409 1/2/2 

13 Fiat Ducato NS 253-ŽM 2015 96/2287 ZFA25000002866407 1/2/2 

14 Fiat Ducato NS 252-ŠT 2015 96/2198 VF7YATMRA12984827 1/0/8 

15 Fiat Ducato NS 226-DO 2014 96/2287 ZFA25000002692084 1/2/2 

16 Fiat Ducato NS 226-DR 2014 85/1956 ZFA25000002722627 1/0/8 

17 Fiat Ducato NS 202-FG 2013 96/2287 ZFA25000002336680  1/1/4 

18 Fiat Ducato NS 202-IJ 2013 96/2287 ZFA25000002461254 1/1/4 

19 Fiat Ducato NS 184-MĆ 2012 96/2198 ZFA252000002337409  1/1/4 

20 Fiat Ducato NS 184-MČ 2012 96/2198 ZFA25000002336680 1/1/4 

21 Renault Trsfic NS 147-GN 2011 84/1995 VF1JLA3A6CY423350 1/0/8 

22 Citroen Jumper NS 119-LZ 2009 74/2198  VF7YBAMFB11647785 1/1/4 

23 Citroen Jumper NS 378-UD 2015 74/2198 VF7YBAMFB11644024 1/1/4 

24 Peugeot Boxer NS 295-ŠC 2008 100/1968 VF3YAAMRA11523609 1/0/8 

25 Peugeot Boxer NS 021-BS 2008 100/1968 VF3YCBMFB11350779 1/2/2 

26 Fiat Punto 1.2 NS 318-UX 2012 51/1242 ZFA1990000P342424 1/2/2 
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Каско осигурање возила подразумева основне каско ризике (саобраћајни, пожарни, природни 
ризици, вандализам) као и допунски ризик крађе. Без учешћа (франшизе) наручиоца у штети.  
 11. Осигурање лица од последица несерећног случаја у возилу 

Сума осигуранја возач радници  путници 
400.000,00 смрт /  

800.000,00 инвалидитет 
37 40 125 

 
 
Дана: _________________ 
 
 
Назив понуђача:      Потпис понуђача 
___________________     _________________________ 

 

       
 

    
 
 
 
 
 
 

27 Lada 4x4 NS 253-EČ 2013 61/1690 XTA212140G2235287 1/0/3 

28 Fiat Punto 1.3 mjet NS 152-SR 2011 51/1248 ZFA18800007034536 1/0/4 

29 VW Jetta NS 398-HK 2011 77/1598 WVWZZZ16ZBM129006 1/0/4 

30 VW Transportet T5 NS 013-JE 2008 96/2300 WV2ZZZ7HZ8H107241 1/2/2 

31 Zastava 101 Skala NS 004-IJ 2007 84/1995 VX1128A0001106334 1/0/8 

32 Qingqi QM50Qt-2 NS 011-77  S 2008 2,1/49 LAEABZ4008B992793 1/0/1 

33 Qingqi QM50Qt-2 NS 035-80  S 2008 2,1/49 LAEABZ4008B992780 1/0/1 

34 Zastava Koral In1.1 NS 017-PE 2008 40,4/1116 VX1145A0001112859 1/0/4 

35 Zastava Koral In1.1 NS 408-BP 2008 40,4/1116 VX1145A0001116231 1/0/4 

36 VW Crafter  NS 144-AD 2009 100/2461 WV1ZZZ2EZA6011167 1/0/2 

37 Citreon Jumper  NS 072-GU 2008 74/2198 VF7YAAMRA11374446 1/1/3 



            Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности  МН 02/2020  15/ 46 
 

           Прилог број 3. 

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

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева 

достављање следећих доказа: 

Ред.
број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

ДОКАЗИ 
(члан 77. Закона о јавним набавкама) 

 

ДА/НЕ 

1. Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (Члан 
75.став 1.тачка 1.Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 
ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 
Извод из регистра Агенције за привредне 
односно извод из одговарајућег регистра  

(извод или 
навести 
интернет 
страницу) 

2. Да понуђач 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 и давања мита, 
кривично дело преваре 
(Члан 75.став 1.тачка 2. Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Изјава којом понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услов. 
-Прилог број 13 
 

 

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 
(Члан 75.став 1.тачка 4. Закона)  

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Изјава којом понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услов. 
-Прилог број 14 

 

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом 
(Члан 75.став 1.тачка 5. Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Фотокопија важеће дозволе НБС, као надлежног 
органаРС,  за обављање послова осигурања. 
Фотокопија потврде НБС да понуђачу није 
престала дозвола за обављање послова 
осигурања, не старија од 6 месеци од дана 
објављивања јавног позива. 

 

5. Да понуђач поштује обавезе које произилазе из 
важећих прописа о зашт. на раду запош. и 
условима рада, зашт. животне средине и као и да 
нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде  

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Потписана и оверена Изјава о поштовању 
обавеза које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (прилог број 9 ) 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

1.  

Пословно-технички 
капацитет 
Да понуђач:  
1.1.  да има усаглашен 

Докази 
 
 
1.1. Копија ИСО 9001стандарда 
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систем пословања са 
захтевима стандарда ИСО 
9001 чиме доказује да  
                је његово 
пословање усклађено са 
међународно признатим 
системом квалитета који 
                подразумева 
вршење услуга 
стандардизованог нивоа. 
 
1.2. да има усаглашен 
систем пословања са 
захтевима стандарда ИСО 
27001 чиме доказује  
                да је његово 
пословање усклађено са 
међународно признатим 
системом управљања  
                безбедношћу 
информација. 
 
1.3. да на дан 31.12.2018. 
године располаже разликом 
расположиве и захтеване 
маргине  
                солвентности за 
неживотна осигурања/ 
реосигурање од најмање 
2.000.000.000,00  
                динара. 
1.4. да на дан 31.12.2018. 
године има ажурност у 
решавању штета од 
најмање 90%  која се  
                утврђују на основу 
података које осигуравајуће 
куће достављају Народној 
банци  
                Србије, извештај –
Број штета по друштвима 
за осигурање у 2018.години 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Копија  ИСО 27001 стандарда  
 
Важећи сертификати о усаглашености система квалитета 
са захтевима ISO 9001 и о усаглашености система 
безбедности информација са захтевима ISO 27001, који 
гласе на понуђача и издати су од стране надлежног 
акредитационог тела да је понуђач имплементирао 
системе ISO 9001 и ISO 27001. 
 
 
 
1.3. Образац АК-НО/РЕ, Адекватност капитала за 
неживотна осигурања/ реосигурање на дан 
    31.12.2018. године 
 
 
 
1.4.  извештај са сајта НБС –а  Број штета по 

друштвима за осигурање у 2018. години 
Извештај са сајта НБС Број штета по друштвима за 
осигурање у 2018. години 
Ажурност у решавању штета се израчунава по формули 
датој након табеле* 
 
 

 

1.5. да у 2016, 2017 и 2018 год 
има : 
                - по 5 закључених 
уговора о осигурању имовине 
од пожара и неких других 
опасности  

Копије полиса осигурања  
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У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања 
испуњености услова, захтева достављање следећих доказа: 
 
*Ажурност у решавању штета се израчунава по следећој формули: 
 
Број решених штета у 2018. год. + број одбијених и сторнираних штета у 2018. год. 
Ажурност у решавању штета = ---------------------------------------------------- x 100 
Број резервисаних штета на крају 2017. год. + број пријављених штета у 2018. год. 
 
 

                                                    Потпис овлашћеног лица 
    понуђача/носиоца понуде     

                                   
____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  са трајањем од 
најмање годину дана и сумом 
осигурања за објекте, и/или 
опрему и  
                 /или залихе преко 
1.000.000.000,00 динара по 
полиси и 
                - по 5 закључених 
уговора о осигурању лица од 
последица несретног случаја 
са  
                 трајањем од  
најмање годину дана и са 
преко 300 осигураних лица по 
полиси. 
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                            УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,  

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 
 

1. Доказ из тачке 1. понуђач не мора да достави уз понуду пошто је такав податак јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је понуђач 
обавезан да у овом обрасцу наведе интернет страницу на којој су ови подаци јавно 
доступни. 

2. Докази из тачака 2, 3, 4 и 5. морају бити достављени уз понуду. 
3. Докази из тачака 2 и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
4. Понуђач  уписује тражене податке у табели Прилога број 3. 
5. У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити 

као неприхватљиву. 
 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интенет страници 
надлежних органа. Понуђач мора да наведе који су то докази. 
 
ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2, 3 и 5) Закона о 

јавним набавкама.  

За тачку 4. из члана 75. дужан је достави доказ- фотокопију важеће дозволе НБС.  

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и 3. и 5 упише 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели 

уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију 

захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан 

да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 

одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.     

                                                                                                           

Уколико понуђач у року од пет дана од дана пријема захтева наручиоца не достави на увид оригинал или 

оверену копију или копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву 

(члан 79.став 4. Закона). 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 

документа у писаном облику. 

У случају да понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако 

понуђач није у могућности да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 

до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште 

и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то (доказ: Изјава-потврда од стране надлежног органа 

државе у којој понуђач има седиште да је понуђач тражио да му се изда наведени документ и да тај 

надлежни орган није у могућности да изда наведени доказ у предвиђеном року односно до рока за 
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подношење понуда), наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву , дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до закључења уговора односно током 

важења уговора о јавној набавци и да ту промену документује на одговарајући начин. 

При подношењу заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач од 1) до 5) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
 Доказ из члана 75. става 1. тачка 4. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходана испуњеност услова. 
 
При подношењу понуде са подизвођачем понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач од 1) до 5) Закона, доказ о испуњености 
услова из члана 75, став 1. тачка 5. Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке.  

Додатне услове понуђач мора да испуњава самостално 
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           Прилог број 4. 

  

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и 

вредносно  изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума који ће 

омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда; 

КРИТЕРИЈУМ ЗА  доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

   

2. 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 понуђача буду имали исту понуђену цену, предност ће имати 

понуђач који понуди краћи рок надокнаде штете у данима од дана ликвидације штете. 
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     ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

Број понуде _______ датум:_____________ 

за јавну набавку мале вредности МН 02/2020, Осигурање имовине и запослених лица, каско 

осигурање возила и осигурање одговорности из делатности  

ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ 
ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  
 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 
ПОНУЂАЧА 

 

БРОЈ РАЧУНА  
 

НАЗИВ БАНКЕ  
 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  
 

ТЕЛЕФОН  
 

Е-МАИЛ  
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
УГОВОРА 

 

 

1. ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ  ___________________________ (без пореза) 
 

2. ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ ___________________________(са порезом) 
3. НАПЛАТА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ______( не може бити дуже од 14 дана) 
4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ________( мин. 30 дана) од дана јавног отварања понуда. 

 

 

   Потпис овлашћеног лица 

             понуђача/носиоца понуде 

            _______________________ 
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4. ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ПОДАТКЕ ЗА А),Б) ИЛИ В): 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Б.1. ПОДИЗВИЂАЧ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 
ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПОДИЗВОЂАЧ 
1 

ПОДИЗВОЂАЧ 
2 

ПОДИЗВОЂАЧ 
3 

ПОДИЗВОЂАЧ 
4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 
СКРАЋЕНИЦА НАЗИВА ИЗ 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
РЕГИСТРА 

    

АДРЕСА СЕДИШТА 
 

    

МАТИЧНИ БРОЈ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  
 

   

ПОРЕСКИ 
ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ 
БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

    

БРОЈ РАЧУНА  
 

   

НАЗИВ БАНКЕ  
 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  
 

   

ТЕЛЕФОН  
 

   

Е-МАИЛ  
 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ  
КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 
ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ 

    

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Б.2. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК 

ОПШТИ ПОДАЦИ П 
ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ПОДИЗВОЂАЧ 
1 

ПОДИЗВОЂАЧ 
2 

ПОДИЗВОЂАЧ 
3 

ПОДИЗВОЂАЧ 
4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
РЕГИСТРА 

    

ИМЕ ОСНИВАЧА  
 

   

ЈМБГ ОСНИВАЧА  
 

   

АДРЕСА СЕДИШТА  
 

   

ПОРЕСКИ 
ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ 
БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  
 

   

БРОЈ РАЧУНА  
 

   

НАЗИВ БАНКЕ  
 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА 
КОНТАКТ 

    

ТЕЛЕФОН  
 

   

Е-МАИЛ  
 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 
КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 
ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ 

    

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Б.3. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ П 
ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ПОДИЗВОЂАЧ 
1 

ПОДИЗВОЂАЧ 
2 

ПОДИЗВОЂАЧ 
3 

ПОДИЗВОЂАЧ 
4 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
 

   

ЈМБГ   
 

   

АДРЕСА   
 

   

БРОЈ РАЧУНА  
 

   

НАЗИВ БАНКЕ  
 

   

ТЕЛЕФОН  
 

   

Е-МАИЛ  
 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 
КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 
ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА 
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ 

    

 

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

В.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧИМА ИЗ 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 
1 

ПОНУЂАЧ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 
2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА  
3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 
4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
РЕГИСТРА 

    

АДРЕСА СЕДИШТА  
 

   

МАТИЧНИ БРОЈ 
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  
 

   

ПОРЕСКИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 
БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

    

НАЗИВ БАНКЕ  
 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА 
КОНТАКТ 

    

ТЕЛЕФОН  
 

   

Е-МАИЛ  
 

   

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

    

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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В.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРЕДУЗЕТНИКОМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧИМА ИЗ 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
1 

ПОНУЂАЧ 
ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 
2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА  
3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 
4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
РЕГИСТРА 

    

ИМЕ ОСНИВАЧА  
 

   

ЈМБГ ОСНИВАЧА  
 

   

АДРЕСА СЕДИШТА  
 

   

ПОРЕСКИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 
БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  
 

   

БРОЈ РАЧУНА  
 

   

НАЗИВ БАНКЕ  
 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА 
КОНТАКТ 

    

ТЕЛЕФОН  
 

   

Е-МАИЛ  
 

   

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

    

 

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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В.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
О ПОНУЂАЧИМА 
ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 
1 

ПОНУЂАЧ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 
2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 
ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА  
3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
4 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
 

   

ЈМБГ   
 

   

АДРЕСА   
 

   

БРОЈ РАЧУНА  
 

   

НАЗИВ БАНКЕ  
 

   

ТЕЛЕФОН  
 

   

Е-МАИЛ  
 

   

 

 

        Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Прилог број 6 

 

Предмет јавне набавке  
Број понуде  Датум понуде  

Општи подаци о понуђачу 
Пословно име или 
скраћени назив из 
одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  
Име особе за контакт  Матични број   
Телефон/факс  Порески идентификациони број  
Е-мејл  Регистарски број  
Овлашћено лице, које ће 
потписати Уговор 

 
Шифра делатности 

 

Рок важења понуде 
изражен у броју дана од 
дана отварања понуда, 
који не може бити краћи 
од 60 дана 

 Величина обвезника  

Жиро рачун и назив банке 

 

Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора 

Начин подношења понуде (заокружити) 
а Самостална понуда 
б Заједничка понуда 
в Понуда са подизвођачем 

Начин и услови плаћања  

Рок исплате накнаде из осигурања   
Друго  

Р.БР Назив 

Укупна премија 
без пореза на 

премију 
неживотних 
осигурања 

Порез на 
премију 

неживотни
х 

осигурања 

Укупна премија 
са порезом на 

премију 
неживотних 
осигурања 

Напомена 
(уколико их понуђач 

има за одређене 
ставке) 

1 2 3 4 5 6 
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1 Колективно осигурање запослених од последица 
несрећног случаја (незгоде) – за 265 лица све према 
конкурсној документацији и наведеној суми осигурања  

    

2 Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од 
пожара и неких других опасности – допунски ризици 
све према конкурсној документацији и наведеној суми 
осигурања 

    

3 Осигурање опреме од лома и неких других опасности, 
све према конкурсној документацији и наведеној суми 
осигурања 

    

4 Комбиновано осигурање електронских рачунара и 
рачунарске опреме од опасности пожара и неких 
других опасности, лома и неких других опасности и 
провалне крађе и разбојништва, све према конкурсној 
документацији и наведеној суми осигурања 

    

5 Комбиновано осигурање покретне технике од 
опасности пожара и неких других опасности, лома и 
неких других опасности и провалне крађе и 
разбојништва, све према конкурсној документацији и 
наведеној суми осигурања 

    

6 Осигурање од провалне крађе и разбојништва, све 
према конкурсној документацији и наведеној суми 
осигурања 

    

7 Осигурање стакла од лома, у периоду наведеном у 
конкурсној документацији, све према конкурсној 
документацији и наведеној суми осигурања 

    

8 Осигурање – одговорност из делатности (општа 
одговорност), све према конкурсној документацији и 
наведеној суми осигурања 

    

9 Осигурање – одговорност из делатности 
(професионална одговорност), све према конкурсној 
документацији и наведеној суми осигурања 

    

10 Каско осигурање возила, све према конкурсној     
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Понуђач: _________________________ 
Адреса: __________________________ 
Матични број: ____________________ 

               ПИБ: ____________________________ 
 

      Потпис овлашћеног лица 
    Понуђача/носиоца понуде 
     ________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

документацији и наведеној суми осигурања 

11 Осигурање лица од последица несерећног случаја у 
возилу, све према конкурсној документацији и 
наведеној суми осигурања 

    

I Укупна премија без пореза на премију неживотних 
осигурања (за ставке од 1 до 11) 

 

II Порез на премију неживотних осигурања  
III Укупна премија са порезом на премију неживотних 

осигурања 
(за ставке од 1 до 11) 

 



Прилог број 7. 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 средстава 

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

Рб. Опис трошкова припреме понуде Трошак израде понуде са 
урачунатим ПДВ-ом 

1   
2   
3   
4   
5   
 УКУПНО:  
 

                                    Изјава понуђача 

Изјављујемо да у случају обуставе јавне набавке из разлога на страни наручиоца тражимо да нам 

се надокнаде трошкови прибављања средстава обезбеђења у износу од 

______________________дин. и да нам се ти трошкови уплате на текући рачун 

бр.______________________код банке______________________________________. 

       

                                               Потпис овлашћеног лица 

                              понуђача/носиоца понуде 

                           ________________________ 
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) дајем 

 

 

    ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

    

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку 

број МН 02/2020 , поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

                                                                   Потпис овлашћеног лица  

                           понуђача/носиоца понуде 

               _______________________ 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) дајем 

 

ИЗЈАВУ  

 

 

 Изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 

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

немам  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

                                              Потпис овлашћеног лица  

                               понуђача/носиоца понуде 

                  _______________________ 

 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати. 
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Прилог број 10. 

             МОДЕЛ УГОВОРА 

О НАБАВЦИ УСЛУГА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА И ОСИГУРАЊЕ 

ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
Закључен  дана : _______________ 
 
1. ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД,  кога заступа директор  др Богдан 
Живановић са једне стране као купац-наручилац услуга (у даљем тексту: Наручиоц услуга),  
и 
2.___________________________ из ____________, ул. _______________ број ____, 
кога заступа __________________ са друге стране као продавац-пружаоц услуга (у 
даљем тексту: Осигуравач). 
             _______________________________________, (подизвођач) 
 _______________________________________, (остали из групе понуђача) 
 

Члан 1. 
 

 Предмет овог Уговора је набавка услуга МН 02/2020  Осигурање имовине и запослених 
лица, каско осигурање возила и осигурање одговорности из делатности   ЗАВОДА ЗА 
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД, у свему у складу са садржајем Конкурсне 
документације, понуде Осигуравача, техничке спецификације и структуре понуђене цене, која је 
саставни део уговора.  
 

Члан 2. 
 

 Осигуравач је обавезан да изврши услуге , које су предмет ове јавне набавке у складу са 
свим условима и роковима наведеним у Уговору, као и да задовољи све захтеве Наручиоца 
услуга за успешно извршење овог посла. 
 Осигуравач је обавезан да пружа услуге осигурања издавањем полиса, у складу са 
захтевима наведеним у конкурсној документацији и са уговореним роковима. 
 Наручилац се обавезује да учини доступном сву документацију неопходну 
Осигуравачу за квалитетно вршење уговорених услуга, те да уредно врши плаћање за наручене 
услуге, на начин и у роковима како је овим уговором предвиђено. 
  
  

Члан 3. 
 

 Наручилац се обавезује да Осигуравачу плаћа месечни износ премија, у једнаким ратама,  
након склапања уговора о јавној набавци, а све према конкурсној документацији. 
 Осигуравач је обавезан да изврши исплату накнаде штете у року не дужем од ______ дана 
од дана пријема документације и ликвидације штете. 
 

Члан 4. 
 

 Укупна уговорена премија износи _________________дин. (без  пореза на неживотна 
осигурања), односно ___________________ дин.( са порезом на неживотна осигурања) . 
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 Вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати. 
 

Члан 5. 
 

 Уговор о осигурању закључује се на период од 12 месеци и ступа на снагу даном његовог 
потписивања, Осигуравач ће  Наручиоцу израђивати полисе за уговорене ризике на основу 
достављених осигураних сума за каско осигурање возила, осигурање имовине и лица  и за 
осигурање одговорности из делатности.  
 Подаци достављени на претходни начин представљају основицу за обрачун премије 
осигурања за наведени период.  
  

Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор раскида и пре истека рока  на који 
је закључен, одмах након евентуалног закључивања уговора о централизованој јавној набавци 
чији предмет обухвата и услуге које су предмет овог уговора, а који у име и за рачун 
здравствених установа из Плана мреже здравствених установа закључује Републички фонд за 
здравствено осигурање. 

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским 
планом за ове намене у 2020. години, а обавезе које доспевају у наредној 2021. буџетској години 
биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској 
години.  
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза 
од стране наручиоца 
 

Члан 6. 
 

 Свака уговорна страна сносиће своје трошкове пријема и реализације услуга које су 
предмет ове јавне набавке. 

Члан 7. 
 

 Осигуравач гарантује да су квалитет и карактеристике извршених услуга из члана 1. овог 
Уговора у складу са карактеристикама датим у спецификацији потреба и у понуди Осигуравача, 
те да ће их извршити у складу са правилима квалитетног извршења посла и правилима струке. 
За случај рекламације Наручилац  услуга ће одмах писменим путем обавестити 
Осигуравача о насталом проблему и омогучиће преглед и отклањање недостатака на извршеним 
услугама. 

Члан 8.  
 

 Осигуравач ће Наручиоцу платити уговорну казну у висини настале штете уколико из 
разлога који му се могу приписати у кривицу прекорачи уговорени рок за извршење обавезе, 
односно пружање услуга осигурања, које су предмет овог уговора. 
 

Члан 9. 
 

 За све што није изричито предвиђено и регулисано овим уговором, а везано је за 
посао, пружање услуга Каско осигурања возила, имовине и лица и за осигурање од одговорности 
у делатности, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 
 За решавање спорних питања која могу настати из уговора, а које уговорне стране не 
успеју да реше споразумно, надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду. 
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Члан 10. 
 

Осигуравач  је обавезан да приликом потписивања уговора достави бланко соло меницу , 
менично овлашћење, доказ о регистрацији менице код пословне банке Наручиоцу и фотокопију 
депо картона. 
 Наручилац ће наплатити меницу у следећим случајевима: 

- уколико Осигуравач у току реализације Уговора одустане од испуњења обавеза; 
- уколико Осигуравач неспровођењем Уговора омете нормалан рад Наручиоца и нанесе му 

штету. 
 

Члан 11. 
   
Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора при чему укупна вредност повећања не може да буде 
већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 12. 

   
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
 
 
        За Осигуравач                                                    За Наручиоца 
                                                                                                
__________________________________            ______________________________ 
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Прилог број 11. 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да припреме и сачине понуду даје се на основу члана 61. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р.Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу 
члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања 
испуњености услова у поступцима јавних набавки ( „Службени гласник Р.Србије“ бр. 86/2015). 
 Упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове 
под којима се спроводи поступак јавне набавке. 
1)Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
а. Наручилац припрема конкурсну документацији и води поступак на српском језику. 
б. Понуда коју припрема понуђач, као и целокупна коресподенција и документација у вези с 
понудом коју размењују понуђач и наручиилац, мора бити на српском језику. 
2) Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуда  се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца 
приликом преузимања конкурсне документације. 

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач доставља попуњене 
читко, јасно и недвосмислено:  

Прилог бр. 1.- Општи подаци о јавној набавци-Понуђач не попуњава и не доставља 
Прилог бр. 2- Спецификација планираних услуга каско осигурање возила, имовине и лица и 

осигурање одговорности из делатности - Понуђач доставља и оверава   
Прилог бр.3-Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова- Понуђач доставља и попуњава наводећи податке о 
документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. 
Закона . 

Прилог бр.4.- Критеријум за доделу уговора- Понуђач не попуњава и не доставља; 
Прилог бр. 5.-Образац понуде- Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће 

колоне уноси тражене податке. Све ставке (елементе) из обрасца понуде, понуђач мора да 
попуни. 

Понуђач попуњава табеле Б.1,Б.2,Б.3,В.1,В.2,В.3. у зависности од тога да ли понуђач даје 
понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле понуђач не 
мора да прилаже уз понуду. 

Прилог бр.6.- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни- Понуђач 
доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Понуђач мора да 
попуни сваку јединичну цену у овом обрасцу. 

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у 
складу са чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  одбити понуду као 
неприхватљиву. 

Прилог бр.7.-Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни-Понуђач 
доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. 

Прилог бр.8.- Образац изјаве о независној понуди- Понуђаћ доставља и попуњава. Изјавом о 
независној понуди понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Ова изјава 
мора бити потписана. 

Прилог бр. 9.- Образац изјаве о поштовању обавеза-Понуђач доставља и попуњава. Овом 
изјавом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану преко 
подизвођача. 
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Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршавање набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тачка 1, до 4. Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона 
за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%  укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

 Наручилац може на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. У овом случају наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Ова изјава мора бити 
потписана. 

Прилог бр. 10.-Модел уговора - Понуђач доставља и попуњава   
Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са понуђачем којем се 

додељује уговор.  
Понуђач треба да потпише модел уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом 

уговора.  
У случају да понуђач достави модел уговора који није потписан, или исти не достави, 

сматраће се да понуда садржи битне недостатке (члан 106. став 1. тачка 5. Закона) и биће 
одбијена као неприхватљива. 

Уговорена цена по јединици мере се не може мењати и фиксна је.  
 

Прилог бр.11.- Упутство понуђачима како да сичине понуду- Понуђач не попуњава и не 
доставља; 
    Прилог бр. 12.- Средства обезбеђења- 

Понуђач којем се додељује уговор доставља приликом потписивања уговора менично 
овлашћење (прилог број 12), меницу, потврду о извршеној регистрацији менице издате од 
пословне банке и картон депонованих потписа. Погледати детаљно објашњење из тачке 11. овог 
упутства. 
Прилог бр. 13.- Образац изјаве да понуђач није осуђиван за нека од кривичних дела- понуђач 
доставља и попуњава. 
Прилог бр. 14.- Образац изјаве да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине-понуђач доставља и попуњава 
 
3) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија 
и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке 
обликован у више партија 

Јавна набавка није обликована по партијама 
4) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење 
такве понуде дозвољено 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона  
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У року за подношење понуде понуђач  може да измени, допуни или опозове своју понуду до 
датума одређеног за подношење понуда, на исти начин и по процедури за достављање понуда, са 
назнаком „ Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку каско 
осигурање возила имовине и лица и за осигурање одговорности у делатности,  МН 02/2020 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени или допуни своју понуду. 
6) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремена да 
учествује у заједничкој  понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда (Члан 87, став 4. Закона)- 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 
7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о 
подизвођачу,  проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део  
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања 
наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу 

Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити 
потраживање није доспело. 

У случају да подизвођач захтева да се део потраживања пренесе директно на њега, наручилац 
ће позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли потраживање доспело и да ли је 
подизвођач реализовао део набавке које је потрбно платити. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају, наручилац ће обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
8). Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, као и податке о 
обавезној садржини тог споразума 
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услови из члана 75. став 1.  тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, који садржи податке: 

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Наручилац не захтева од групе понуђача да се повезују у одређени правни облик како би 

могли да поднесу заједничку понуду. 
   Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

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

понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

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

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора. 
9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 
других околности од којих зависи прихватљивост у понуди; 
Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће се у 
месечним ратама, до 15. у месецу, а све то након склапања уговора о јавној набавци. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Наручилац се обавезује да порез на премију осигурања уплати уз прву рату премије осигурања. 
  
9.1. Захтеви у погледу квалитета пружања услуге 
 Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне набавке, 
услугу обави благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из области осигурања, 
добрим пословним обичајима и пословном етиком. 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
 Исплата накнаде штете се врши у року не дужем  од 14 дана од дана пријема 
документације и ликвидације штете. Износ накнаде штете подразумева и трошкове ПДВ-а 
10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена и онуда: 
Валута: вредност у конкурсној документацији у понуди исказује се у динарима. 

Начин на који цена мора бити наведена и изражена у понуди: Цена у понуди се исказује у 
динарима, без  и са ПДВ-ом. Ценом су обухваћени јединична цена и сви пратећи трошкови у вези 
са набавком и извршењем услуга. Сви ови подаци се наводе у обрасцу структуре цене. 
 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 
сматраће се сагласно Закону да је иста дата без ПДВ-а, цена услуга је фиксна и не може се 
мењати. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступати у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
11) Подаци о врсти, садржини,начину подношења,висини и роковима обезбеђења испуњења 
обавеза понуђача, уколико то захтева наручилац; 
Наручилац захтева да се услуга ликвидације осигураног случаја спроводи у складу са важећим 
позитивним прописима Р Србије, а по захтеву Наручиоца.   
Врсте финансијског обезбеђења: 

Понуђач којем се додељује уговор доставља приликом потписивања уговора: 
Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и потврду о извршеној регистрацији 
менице код пословне  банке, где је основ издавања гаранција да ће понуђач испунити обавезе 
преузете уговором .  
Менично овлашћење је дато у прилогу број 12  конкурсне документације. 
12) Дефинисање посебних захтева,уколико постоје, у погледу заштите поверљивости 
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 
подизвођаче; 
 Наручилац је дужан да: 

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом,понуђач означио у понуди; 

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди; 
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- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, 
као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 
пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији уз напомену да 
се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
 Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 Понуђач може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, а најкасније пет (5) дана пре 
истека рока за подношење понуда на е-маил  Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад,е-маил 
адреса; kristina.zzhmpns@gmail.com  или на адресу  Завод за хитну медицински помоћ Нови Сад, 
Нови Сад Булевар патријарха Павла 26а са напоменом  „ Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број“ МН 02/2020, Осигурање имовине 
и запослених лица, каско осигурање возила и осигурање одговорности из делатности . 
Тражење додатних информација или појашњења путем телефона није дозвољено. 

У случају из претходног става наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача; 
 Наручилац може да захтева од понуђача објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача. 
 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. 
 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између 
јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком 
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 Наручилац обавештава понуђаче да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
16) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 
навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан 
да уплати таксу одређену Законом; 
 Захтев за заштиту право може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 
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конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама Закон ( у даљем тексту: подносилац захтева). 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
 Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 
назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и докази којима 
се повреде доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона и потпис подносиоца. 
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио (члан 149. 
став3. Закона) 
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних 
набавки. (члан 149. став 6. Закона) 
 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
 Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца  за које је 
подносилац захтева знао или могао знати прилоком подношења претходног захтева. 
 О поднетом захтеву за заштиту права наричилац објављује обавештење на Порталу јавник 
набавки  и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати износ од: 

-  60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредностии и преговарачком поступку без        
објављивања позива за подношење понуда; 
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

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

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке (МН 02/2020) за коју се 

предметни захтев подноси; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

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

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

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

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 

 
17) Наручилац је дужан да  уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен  у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона . 
 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из члана 113. Закона, понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремени захтев за заштиту права. 
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 Наручилац ће у складу са 112. став 2. тачка 5. Закона, пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 
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            Прилог број 12. 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

Модел меничног овлашћења: 

На основу Закона о меници (''Сл.лист ФНРЈ'', број 104/46 и 18/58, ''Сл.лист СФРЈ'' број 16/65, 

54/70 и 57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 46/96), издајемо: 

Дужник________________________________ из _________________, _____________________ 

  (назив дужника)    ( место)         (адреса) 

______________ , ______________ , ______________________________ издаје 

(матични број)              ( ПИБ)   (број рачуна) 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

Поверилац, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови 

Сад,  текући рачун број:   840-766661-15 код Управе за трезор 

У складу са условима за учешће у јавној набавци осигурање имовине и запослених лица, 

каско осигурање возила и осигурање одговорности из делатности  МН 02/2020, 

предајемо вам у прилогу једну, бланко , соло меницу са серијским 

бројем__________________________ , као средство обезбеђења којим обезбеђујемо 

испуњење својих уговорених обавеза и овлашћујемо вас као Повериоца да меницу можете 

попунити до износа од 10% вредности понуде без ПДВ-а, што износи ______________ 

динара, словима:_________________________________________________________ 

Овлашћујемо вас као повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са 

свих наших рачуна као дужника – издаваоца менице  

_________________________________________ из новчаних средстава, односно друге 

имовине, са роком наплате 15 дана дуже од коначне реализације уговора закљученог по јавној 

набавци МН 02/2020 . 

Меница је важећа и у случају да у току важења уговора који ће бити закључен у поступку 

јавне набавке МН 02/2020 дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на 

рачуну дужника, статусних промена дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 

дужника  и свих других промена од значаја за правни промет 

 

 

________________________________    ___________________________________ 

(датум издавања меничног овлашћења)                ( потпис дужника - издаваоца менице) 
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                                                    Прилог број 13. 

   

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама  ( „Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје  

 

И З Ј А В У  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач, са свим својим законским 

заступницима, потврђује да нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване 

криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                     понуђача/носиоца понуде 

_______________________ 
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Прилог број 14. 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама набавкама  ( „Сл.гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје  

 

 

И З Ј А В У  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач потврђује да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе у којој је седиште понуђача) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                            понуђача/носиоца понуде 

_______________________ 
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