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КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
  

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 
(назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге осигурања – 66510000)  

 
обликована у три партије 

Партија  1  - Осигурање лица и имовине  
Партија  2 - Допунско здравствено осигурање 
Партија  3 - Осигурање за случај обољевања од канцера  
 
 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 119/2019  

 
 

 

Датум и време 

Рок за објављивање позива 
за подношење понуда и 
конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки  

22.11.2019. год. 

Рок за подношење понуде 13.01.2020. год. до 10:00 часова 

Отварање понуда 
13.01.202. год. у 10:15 часова  

  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
 Служба набавке,  соба бр. 202 

Конкурсну документацију је 
сачинила Комисија у саставу: 

 
Александар Фара, службеник за јавне набавке, члан, 
 
Драго Јокић, стручно лице, члан 
 
Љиљана Вуколић, дипломирани правник, члан 

 
 

 
 

децембар 2019. године  
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На основу чл. 39. и 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 ЈН 119/2019 деловодни број 
11/230-1 од 18.11.2019. године  и Решења о именовању комисије за јавну набавку ЈН 119/2019, 
деловодни број 11/230-2  од 18.11.2019. године, припремљена је 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку услуга 

 
  УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

 
ЈН 119/2019   

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

 
III 
 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН бр. 119/2019 су услуге, сукцесивно - Услуге осигурања (назив и ознака 
из Општег речника набавки: Услуге осигурања – 66510000).  
 
2. Партије 
Партија  1  - Осигурање лица и имовине 
Партија  2 - Допунско здравствено осигурање 
Партија  3 - Осигурање за случај обољевања од канцера  
 
 
3. Контакт (лице или служба)  

Лица за контакт: Александар Фара - Службеник за јавне набавке. 

        Ирена Марчетић  - Службеник за јавне набавке. 

Е – mail: sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270. 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 
Наручиоца од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена 
наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог 
наредног радног дана наручиоца. 
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ПАРТИЈА 1 
ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ  
 
Осигурање од опасности пожара, осигурање машина од лома и неких других опасности, 
осигурање опште одговроности, осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), 
осигурање за случај болести и хирушких интервенција и комбиновано осигурање моторних 
возила. 
 

1. Осигурање од опасности пожара и неких других опасности 
 

Р. Бр. Предмет осигурања Сума осигурања 

1. Грађевиски објекти 180.176.649,06 

1.1 Пословне зграде у Цара Душана 7 57.270.319,37 

1.2 Топлана Котеж 89.047.650,89 

1.3 Топлана Содара 31.959.908,80 

1.4 Контејнери на Котежу 1.898.770,00 

2. Опрема  249.925.496,90 

2.1 Опрема за производњу топлоте и топле воде (са панелима) 69.439.845,00 

2.2 Опрема за дистрибуцију топлоте и топле воде 83.712.565,00 

2.3 Рачунарска опрема 8.861.045,30 

2.4 Намештај 3.981.632,20 

2.5 Друга опрема 20.197.925,49 

2.6 Набављена опрема у 2019. години 63.732.484,06 

 
Осигурање се закључује на уговорену вредност уз откуп амортизвоване вредности код 
делимичних штета. 
 

2. Осигурање машина од лома и неких других опасности 
 

Р. Бр. Предмет осигурања Сума осигурања 

1. Опрема за производњу топлоте и топле воде (са панелима) 69.439.845,00 

2 Опрема за дистрибуцију топлоте и топле воде 83.712.565,00 

 
Осигурање се закључује на уговорену вредност уз откуп амортизвоване вредности код 
делимичних штета, откуп франшизе, осигурање тошкова земљаних радова са 
асфалтирањем и осугурање уобичајених трошкова за изналажење грешке 
 

3. Осигурање опште одговорности 
 

Р. Бр. Предмет осигурања Сума осигурања 

1. Општа одговорност- грађанско – равна одговорност  причињена 
трећем лицу 

5000 евра 

 
Сума осугурања износи 5000 евра односно износ противвредности у динарима на дан 
отварања понуде. Осугурање је уговорено без учешћа у штети. Укупан приход за 2018. 
годину износи 1.029.040.762,00 динара, дужина топловода износи 74 км. 
 

4.  Осигурање од последица несрећног случаја (незгоде) 
 

Р. Бр. Предмет осигурања Сума осигурања 

1. Смрт услед незгоде  700.000,00 

2. Инвалидитет 1.400.000,00 

3.  Дневна накнада 400,00 

4. Трошкови лечења 150.000,00 

 
У администрацији је запослено 60 радника а у производњи 63 радника 
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5. Полисе аутоодговорности и каско осигурање возила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р. 
Бр. 

Марка и тип 
возила 

Категориј
а 

Регистарска 
ознака 

Година 
производње 

Запр. 
 

Снага 
мотора 

Носивост 

1 Dacia Logan 1,5 Putnicko PA091 KB 2017 1461 55 0 

2 Dacia Logan 1,5 Putnicko PA091 KC 2017 1461 55 0 

3 Dacia Logan 1,5 Putnicko PA106 BN 2018 1461 55 0 

4 Dacia Logan 1,5 Putncko PA106 BO 2018 1461 55 0 

5 Renault Megan Putnicko PA135 EE 2019 1461 55 0 

6 Dacia Sandero 1,5 Putnicko PA136 HA 2019 1461 55 0 

7 Dacia Sandero 1,5 Putnicko PA136 HB 2019 1461 55 0 

8 Dacia Sandero 1,5 Putnicko PA136 HC 2019 1461 55 0 

9 Opel Movano Teretno PA077 BG 2015 2299 92 1310 

10 Dacia novi Sandero 
1,2 

Putnicko PA061 DA 2013 1149 55 0 

11 Dacia novi Sandero 
1,2 

Putnicko PA061 DB 2013 1149 55 0 

12 Dacia novi Sandero 
1,2 

Putnicko PA061 CZ 2013 1149 55 0 

13 Fiat Doblo Cargo 
1,4 SX 

Teretno PA125BD 2008 1368 57 730 

14 Fiat Doblo Kargo 
1,4 PL 

Teretno PA126 GE 2008 1368 57 850 

15 FAP 13-18 
BK8364X2 

Teretno PA129 VO 2008 4250 130 7000 

16 Dacia Logan 
Ambiance MCV 1,5 

DCI 

Putnicko PA074 BU 2014 1461 55 0 

17 Dacia Logan 
Ambiance MCV1,5 

DCI 

Putnicko PA074 BV 2014 1461 55 0 

18 Dacia Logan MCV 
Ambiance 1,5 DCI 

Pitnicko PA074BZ 2014 1461 55 0 

19 Fiat Doblo Kargo 
1,3 

Teretno PA138 KA 2012 1248 66 750 

20 Dacia Logan MCV 
Base 1,4 

Putnicko PA037 EK 2008 1390 55 0 

21 Dacia Logan MCV 
Base 1,4 

Putncko PA037EI 2008 1390 55 0 

22 PALAZZANI 
PALAOAD PB 50 

Radna 
masina 

PA ACV90 2007 3331 55 0 

23 FIAT DUKATO 
COMBI2,3 

EKOJET L1 H1 

Putnicki PA089 SY 2017 2287 110 0 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ( чл. 75 ст. 1тач. 5.) ЗЈН); 
 

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:  
- Понуђач је дужан да на дан 31.12.2018. располаже разлоком расположиве и 
захеване маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурање у износу од 
1.000.000.000,00 
-  Да понуђач примењује интегрисани систем менаџмента квалитетом у складу да 
захтевима стандарда: ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 27001 
- Да има ажурност у решавању штета у 2018. години већу од 90%. Ажурност у 
решавању штета биће израчуната као однос збира решених штета у 2018. години и 
броја одбијених и сторнираних штета у 2018. и збира резервисаних штета на крају  
на крају 2017. и броја пријављених штета у 2018. години 
- Да је у претходне 3 године (2016, 2017 и 2018) понуђач извршио услуге осигурања 
од пожара и других опасности код минимум 5 осигураника са укупном сумом 
осигурања преко 600.000.000,00  динара са трајањем полиса осигурања од  најмање 
годину дана. 
 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

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

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ( чл. 75 ст. 1тач. 5.) ЗЈН):  

Важећа дозвола НБС за обављање 
делатности осугурања (неоверена копија) 

 
  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Може се доставити решење о упису у Регистар понуђача. 
 
  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
 Обавезно  је потписати  и образац ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач је дужан да на дан 31.12.2018. располаже 
разлоком расположиве и захеване маргине 
солвентности за неживотна 
осигурања/реосигурање у износу од 
1.000.000.000,00 динара 

Адекватност капитала за неживотна 
осигурања/реосигурања, стање на 
дан 31.12.2018. године  
(Образац АК-НО/РЕ) 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 119/2019 страна 8 од 69 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

2.1 Да понуђач примењује интегрисани систем 
менаџмента квалитетом у складу да захтевима 
стандарда: ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 27001 

Фотокопије сертификата ИСО 9001, 
ИСО 10002 и ИСО 27001 или 
одговарајуће потврде о 
усаглашености. 

2.2 Да има ажурност у решавању штета у 2018. години 
већу од 90%. Ажурност у решавању штета биће 
израчуната као однос збира решених штета у 
2018. години и броја одбијених и сторнираних 
штета у 2018. и збира резервисаних штета на крају  
на крају 2017. и броја пријављених штета у 2018. 
години 

Извештај „Број штета по друштвима 
за осигурање у 2018. години са сајта 
НБС 

2.3 Да је у претходне 3 године (2016, 2017 и 2018) 
понуђач извршио услуге осигурања од пожара и 
других опасности код минимум 5 осигураника са 
укупном сумом осигурања преко 600.000.000,00  
динара са трајањем полиса осигурања од  најмање 
годину дана. 

Листа референци и потврде за 
извршене услуге осигурања од 
пожара и других опасности  у 
предходне 3 године - 2016, 2017 и 
2018. 
 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4., у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач може доказати  Решењем да  је  регистрован у Регистру понуђача који 
води Агенција за привредне регистре,  а обавезно и  достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова под бројем 5 и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1, и 2  понуђач доказује достављањем  копије тражених докумената, а наручилац  
задржава право да тражи оригинале докумената од изабраног понуђача..  

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 

 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. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави оверену копију захтеваних 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал свих или 
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 119/2019 страна 9 од 69 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 
 

Докази које ће наручилац може  захтевати су: 
 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – 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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  

4) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације) 

5) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: Важећа дозвола НБС за обављање 
делатности осугурања (неоверена копија) 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1) Финансијски капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова - Доказ: Образац АК-НО/РЕ - Адекватност капитала за неживотна 
осигурања/реосигурања, стање на дан 31.12.2018. године  

2) Пословни капацитет услов под редним бројем 2.1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: Фотокопије сертификата ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 
27001 или одговарајуће потврде о усаглашености 

3) Пословни капацитет услов под редним бројем 2.2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: Извештај „Број штета по друштвима за осигурање у 2018. 
години са сајта НБС 

4) Пословни капацитет услов под редним бројем 2.3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: Листа референци и потврде за извршене услуге 
осигурања од пожара и других опасности  у предходне 3 године - 2016, 2017 и 2018. 

 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. 
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

 

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока 
плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
исплате.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба 

 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1. Образац понуде (Образац 1); 
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5); 
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 
7. Образац листе референци са потврдама за референце (Образац 7). 
8. Модел уговора (Образац 8). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН 119/2019 – Услуге 
осигурања, Партија 1 – Осигурање лица и имовине 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
 

Понуђач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице  Б) Предузетник  В) Физичко лице 

Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)    А)  Велико    Б) Средње    В) Мало    Г) Микро 

Име особе за контакт: 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

Телефон: 
 
 

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 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:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 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. 
 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 Име особе за контакт:  
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 1 – Осигурање 
лица и имовине 
 

Укупна понуђена вредност годишњих 
премија осигурања без ПДВ-а 

 
 

ПДВ  
Укупна понуђена вредност годишњих 

премија осигурања са ПДВ-ом 
 

 
 
 
 
 
Рок и начин плаћања 
(не мање од 15 дана) 
 

Након потписивања Уговора, Осигуравач ће 
извршити обрачун премије и издати полисе на основу 
података добијених од Осигураника, а у складу са 
понудом. 
Осигуравач је дужан да за сваку врсту осигурања из 
полисе достави и услове осугурања. 
Осигураник се обавезује да ће плаћање вршити 
најкасније у року од _______ дана од дана доставе 
појединачног рачуна Осигуравача. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 
Осигуравачу није дозвољено да захтев аванс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посебни захтеви 
 

Осигуравач је у обавези да под истим условима и на 
исти начин осигура новостечену имовину и 
новозапоселне раднике Осигураника у време 
трајања овог Уговора, за коју ће се потписати полиса 
у сваком конкретном случају. 
Појединачне премије осигурања могу се усклађивати 
до износа процењене вредности јавне набавке у току 
трајања Уговора у следећим случајевима :  

- Уколико се вредност имовине Осигураника 
повећа или смањи, о чему ће Осигураник 
благовремено писмено обавестити 
Осигуравача, 

- Услед калкулације бонуса и малуса при 
одређивању премије осигурања од 
аутоодговорности 

- Услед доношења нових законских одредби 
које регулишу делатност осигурања које 
последично врше корекције премијских стопа 
и промене цена осигурања, о чему ће 
Осигуравач благовремено писмено 
обавестити Осигураника. 

- Услед нових запослених код Осигураника 

Рок важења понуде  
(не мање од 30 дана) 

________ дана 

 
Рок исплате накнаде по основу штете 
(не више од 15 дана) 

Осигуравач се обавезује да Осигуранику исплати по 
основу накнаде штете, односно исплати уговорену 
своту осигурања у року од _______ дана од дана 
ликвидације штете. 

 
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 понуд
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

R.B. Предмет осигурања Сума осигурања 
Премија 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Премија са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

I Осигурање од опасности пожара и неких других опасности 

I.1 Пословне зграде у Цара Душана 7 57.270.319,37    

I.2 Топлана Котеж 89.047.650,89    

I.3 Топлана Содара 31.959.908,80    

I.4 Контејнери на Котежу 1.898.770,00    

I.5 Опрема за производњу топлоте и 
топле воде (са панелима) 

69.439.845,00    

I.6 Опрема за дистрибуцију топлоте и 
топле воде 

83.712.565,00    

I.7 Рачунарска опрема 8.861.045,30    

I.8 Намештај 3.981.632,20    

I.9 Друга опрема 20.197.925,49    

I.10 Набављена опрема у 2019. години 63.732.484,06    

УКУПНО I 430.102.146.06    

II Осигурање машина од лома и неких других опасности 

II.1 Опрема за производњу топлоте и 
топле воде (са панелима) 

69.439.845,00    

II.2 Опрема за дистрибуцију топлоте и 
топле воде 

83.712.565,00    

УКУПНО II 153.152.410,00 
   

III Осигурање опште одговорности 

III.1 
Општа одговорност 
грађанско – правна одговорност 
причињена трећем лицу 

 
5.000 евра 

   

УКУПНО III 5.000 евра 
   

IV Осигурање од последица несрећног случаја (незгоде) 

IV.1 Смрт услед незгоде  700.000,00    

IV.2 Инвалидитет 1.400.000,00    

IV.3 Дневна накнада 400,00    

IV.4 Трошкови лечења 150.000,00    

УКУПНО IV 2.650.000,00    

V Полиса аутоодговорности 

1 Dacia Logan 1,5 PA091 KB    

2 Dacia Logan 1,5 PA091 KC    

3 Dacia Logan 1,5 PA106 BN    

4 Dacia Logan 1,5 PA106 BO    

5 Renault Megan PA135 EE    

6 Dacia Sandero 1,5 PA136 HA    
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7 Dacia Sandero 1,5 PA136 HB    

8 Dacia Sandero 1,5 PA136 HC    

9 Opel Movano PA077 BG    

10 Dacia Sandero 1,2 PA061 DA    

11 Dacia Sandero 1,2 PA061 DB    

12 Dacia Sandero 1,2 PA061 CZ    

13 Fiat Doblo Cargo 1,4 SX PA125BD    

14 Fiat Doblo Kargo 1,4 PL PA126 GE    

15 FAP 13-18 BK8364X2 PA129 VO    

16 Dacia Logan  
Ambiance MCV 1,5 DCI 

PA074 BU 
   

17 Dacia Logan Ambiance MCV1,5 DCI PA074 BV    

18 Dacia Logan  
MCV Ambiance 1,5 DCI 

PA074BZ 
   

19 Fiat Doblo Kargo 1,3 PA138 KA    

20 Dacia Logan  
MCV Base 1,4 

PA037 EK 
   

21 Dacia Logan  
MCV Base 1,4 

PA037EI 
   

22 PALAZZANI PALAOAD PB 50 PA ACV90    

23 FIAT DUKATO COMBI  
2,3 EKOJET L1 H1 

PA089 SY 
   

УКУПНО V     

VI    Каско осигурање возила - потпуни каско без учешћа у штети (основно + крађа) 

1 Dacia Logan 1,5 PA091 KB    

2 Dacia Logan 1,5 PA091 KC    

3 Dacia Logan 1,5 PA106 BN    

4 Dacia Logan 1,5 PA106 BO    

5 Renault Megan PA135 EE    

6 Dacia Sandero 1,5 PA136 HA    

7 Dacia Sandero 1,5 PA136 HB    

8 Dacia Sandero 1,5 PA136 HC    

9 Opel Movano PA077 BG    

10 Dacia Sandero 1,2 PA061 DA    

11 Dacia Sandero 1,2 PA061 DB    

12 Dacia Sandero 1,2 PA061 CZ    

13 Fiat Doblo Cargo 1,4 SX PA125BD    

14 Fiat Doblo Kargo 1,4 PL PA126 GE    

15 FAP 13-18 BK8364X2 PA129 VO    

16 Dacia Logan  
Ambiance MCV 1,5 DCI 

PA074 BU    

17 Dacia Logan Ambiance MCV1,5 DCI PA074 BV    

18 Dacia Logan MCV Ambiance 1,5 
DCI 

PA074BZ    

19 Fiat Doblo Kargo 1,3 PA138 KA    

20 Dacia Logan MCV Base 1,4 PA037 EK    

21 Dacia Logan MCV Base 1,4 PA037EI    

22 PALAZZANI PALAOAD PB 50 PA ACV90    

23 FIAT DUKATO COMBI  
2,3 EKOJET L1 H1 

PA089 SY    
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УКУПНО V     

УКУПНО I + II + III + IV + V у дин     

 

 
 
 
Изабрани понуђач је у обавези да приликом ликвидације сваке штете без обзира да ли се штета 
одбија или исплаћује, чак и кад је у питању треће лице,  Наручуоцу достави обавештење у виду 
месечног извештаја о ликвидираној штети. 
 
Изабрани понуђач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену 
имовину, новостечена возила и новозапослена лица Осигураника у време трајања овог Уговора, 
за коју ће се потписати полиса у сваком конкретном случају. 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
У  реду „укупно“ унети збир вредности наведених у колонама 4, 5 и 6. 

 
 
 
 
 

Датум:                 М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 1 – Осигурање лица и имовине 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 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 1 – Осигурање лица и имовине, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
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 ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 1 – Осигурање лица и 
имовине, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2.      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 
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) (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗЈН); 
4.  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

 
  
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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 ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 1 – Осигурање лица и 
имовине, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
Датум: М.П. Потпис подизвођача 

   

 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                      (ОБРАЗАЦ 7) 
 

 
 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ ЗА ЈН 119/2019 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА,  
ПАРТИЈА 1 – ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ 

 
Број закључених уговора на листи референци представља број осигураника (минимално 5) 

са полисама закљученим на минимум 12 месеци и укупном сумом осигурања од 600.000.000,00 по 
полиси за три године (2016, 2017, 2018), а на основу оверених потврда за сваког Осигураника 
појединачно.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Место и  датум                                        М.П.                               потпис овлашћеног лица 
 

         ___________________                                                                     _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  Укупне вредности исказане у Листи референци доказују се потписаним и овереним 
Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
 
 
 
 
 
 
 

Укупан број Осигураника са са 
полисама закљученим на 
период не мањи од 12 месеци 
са укуном сумом осигурања од 
минимално 600.000.000,00  
динара са ПДВ-ом у 2016. 
години 

Укупан број Осигураника са са 
полисама закљученим на 
период не мањи од 12 месеци 
са укуном сумом осигурања од 
минимално 600.000.000,00  
динара са ПДВ-ом у 2017. 
години 

Укупан број Осигураника са са 
полисама закљученим на 
период не мањи од 12 месеци 
са укуном сумом осигурања од 
минимално 600.000.000,00  
динара са ПДВ-ом у 2018. 
години 

   

Укупан број за перод 2016-2018. године  
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Назив наручиоца (ОСИГУРАНИКА):   
Седиште:   
Матични број:   
Порески идентификациони број:   
Телефон  
Назив наручиоца (осигураника):   
Седиште:   
Матични број:   
 
издаје 
 
 
 
 
 

ПОТВРДУ 
 
 
 

Да је са осигуравачем  _______________________________________________________________ 
               [назив и седиште осигуравача]  

закључио уговор са укупном сумом осигурања од _________________ динара са ПДВ-ом _______ 
године на перод од __________ месеци  

 
 

Потврда се издаје на захтев понуђача/осигуравача ради учешћа у отвореном поступку јавне 
набавке – ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 1 – Осигурање лица и имовине, код 
наручиоца  ЈКП „Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
 
 
   Место и датум                                 М.П.                 потпис овлашћеног лица 
                                                                                                                                 осигураника 
 
___________________                                                                             _________________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Потврде копирати по потреби 
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Број: 6/  
Панчево,           .2019. година 
     
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО  улица Цара Душана број 7, ПИБ: 101050607,  матични број: 
08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, телефон: 013/315-400; телефакс: 
013/351-270; кога заступа директор Зденка Јокић  (у даљем тексту: Осигураник) и 

 
_______________________________________________ са седиштем у_______________________ 

 адреса ___________________________________, ПИБ:___________ матични број:_____________ 

број рачуна:________________________________назив банке:_____________________________, 

телефон:_________________ телефакс:_______________ E-mail:____________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Осигуравач). 

закључују дана  ___.___ 2019. године 

 

УГОВОР О УСЛУГАМА ОСИГУРАЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ 
 
Основ  уговора: ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 1 – Осигурање лица и имовине 
 

Понуда изабраног понуђача бр. ___________ од _______________. 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________ од ________. 
 
 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је сукцесивна  набавка  услуга осигурања лица и имовине за потребе 
Јавног комуналног предузећа „Грејање“, у складу са понудом Осигуравача и условима из 
конкурсне докукументације за предметну јавну набавку у погледу цена, начина и рокова плаћања. 

 
Члан 2. 

 
 Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у вези са 
осигурањем имовине и лица Осигураника и то : 

1. Осигурање грађевинских објеката, опреме за дистрибуцију топлоте и топле воде, опрема 
за производњу топлоте и топле воде (са панелима), oпрема набављена у 2019.год (I-IX), 
рачунарска опрема, намештај и друга опрема од опасности од пожара и неких других 
опасности 

2. Осигурање од лома и неких других опасности опреме за дистрибуцију топлоте и топле 
воде, опрема за производњу топлоте и топле воде (са панелима) 

3. Осигурање опште одговорности. 
4. Осигурање од последица несрећног  слућчаја (незгоде). 
5. Полиса аутоодговорности. 
6. Каско осигурање возила. 
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Члан 3. 

 
Укупна уговорена вредност годишњих премија осигурања износи ___________________ 

динара без ПДВ-а, односно највише до износа процењене вредности јавне набавке 4.000.000,00 
динара без ПДВ-а. 

 
Појединачне премије осигурања по врстама осигурања износе: 

-  Осигурање грађевинских објеката, опреме за дистрибуцију топлоте и топле воде, опрема за 
производњу топлоте и топле воде (са панелима), опрема набављена у 2019.год (I-IX), рачунарска 
опрема, намештај и друга опрема од опасности од пожара и неких других опасности 
__________________ динара без ПДВ-а. 
-  Осигурање опреме за дистрибуцију топлоте и топле воде, опрема за производњу топлоте и 
топле воде (са панелима)________________ динара без ПДВ-а. 
-  Осигурање опште одговорности __________________ динара без ПДВ-а за цео период трајања 
осигурања. 
-  Осигурање од последица несрећног  слућчаја (незгоде) _____________ динара без ПДВ-а за 
цео период трајања осигурања. 
-    Полиса аутоодговорности _____________ динара без ПДВ-а за цео период трајања осигурања. 
-    Каско осигурање возила _____________ динара без ПДВ-а за цео период трајања осигурања. 
 

ПДВ ће бити обрачунат према важећим законским прописима 
 

Осигураник плаћа годишњу премију осигурања Осигуравачу у износу који се потврђује 
полисом осигурања према врсти осигурања. Полиса је саставни део Уговора. 

 
Члан 4.  

 
Појединачне премије осигурања могу се усклађивати до износа процењене вредности јавне 

набавке у току трајања Уговора у следећим случајевима:  
- Уколико се вредност имовине Осигураника повећа или смањи, о чему ће Осигураник 

благовремено писмено обавестити Осигуравача, 
- Услед калкулације бонуса и малуса при одређивању премије осигурања од 

аутоодговорности 
- Услед доношења нових законских одредби које регулишу делатност осигурања које 

последично врше корекције премијских стопа и промене цена осигурања, о чему ће 
Осигуравач благовремено писаним путем обавестити Осигураника. 
 

Члан 5. 
 
 Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечена 
возила Осигураника у време трајања овог Уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком 
конкретном случају. 
 

Члан 6.  
 

Финансирање јавне набавке вршиће се у току 2019. и 2020. године, односно на период до 
12 месеци. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених 
средстава у складу са Програмом пословања за 2019. годину. Осигураник се обавезује да ће 
обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена тој буџетској години, а све у складу са чл. 7. Уредбе 
о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 
за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/14). 

За део новчаних средстава за реализацију уговора у 2020. години, реализација ће зависити 
од обезбеђења средстава предвиђених Законом о буџетском систему којим се уређује буџет за 
2020. годину.  
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У случају немогућности преузимања и плаћања уговорених обавеза од стране 
Осигураника, уговор престаје да важи без нaкнаде штете. 
 

Члан 7.  
 

Након потписивања Уговора, Осигуравач ће извршити обрачун премије и издати полисе на 
основу података добијених од Осигураника, а у складу са понудом. 

Осигуравач је дужан да за сваку врсту осигурања из полисе достави и услове осигурања. 
Осигураник се обавезује да ће плаћање вршити најкасније у року од ______дана од дана 

доставе појединачног рачуна Осигуравача. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 
Осигуравачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Члан 8. 

 
 Осигураник је дужан да : 

- током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу на 
промену ризика, који је обухваћен осигурањем, 

- да обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја, 
- да уредно доставља Осигуравачу документацију потребну за благовремену ликвидацију и 

исплату насталих штета. 
 

Члан 9. 
 
 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. 
 

Члан 10. 
 

 Осигуравач се обавезује да Осигуранику исплати по основу накнаде штете, односно 
исплати уговорену своту осигурања у року од _____ (___________) дана од дана ликвидације 
штете. 

Члан 11. 
 

У случају да Осигуравач не изврши  услугу, као и у случају несавесног или неквалитетног 
извршења услуге, Наручилац има право да захтева уговорну  казну у висини 10% од укупне 
уговорене вредности. 

У случају да је за Осигураника настала штета због неизвршења или несавесног или 
неквалитетног извршења или кашњења у извршењу, а која превазилази вредност уговорне казне, 
Осигураник има право да захтева и накнаду штете. 
 

Члан 12. 
 

Осигуравач је дужан доставити бланко соло меницу као финансијско обезбеђење за добро 
извршење посла и квалитет извршене услуге, у моменту закључења уговора, потписане и 
оверене, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од вредности уговора (са 
порезом) и  именом овлашћеног потписника, као и копију депо картона са овером матичне банке. 

Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 
Осигуравача која је предмет обезбеђења и не може се вратити Осигуравачу пре истека рока 
трајања, осим ако је Осигуравач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије. 

 
Члан 13. 

 
Уговор се закључује на одређено време односно на период 12 месеци од дана ступања на 

снагу из претходног става овог члана. 
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Члан 14. 
 
 Протеком времена из чл. 13. став 2. овог Уговора или утрошком средстава из чл. 3. овог 
Уговора, овај Уговор престаје да важи, о чему ће Осигураник писменим путем обавестити 
Осигуравача. 

Измене и допуне овог Уговора врше се у писаној форми, искључиво у складу са 
позитивним законским прописима. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор у писаној форми достављањем изјаве о 
раскиду уговора другој уговорној страни и навођењем разлога раскида. 

 
Члан 15. 

 
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 

вансудским путем, уколико: 
- Осигуравач неблаговремено пружа уговорене услуге, 
- Осигуравач пружа неквалитетно уговорене услуге, 
- Осигуравач на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора, 
- Осигураник не изврши плаћање у складу са чланом  4. овог Уговора. 
У случају из става 1, алинеја 1, 2 и 3 Осигуравач нема право на накнаду штете.   

 

Члан 16. 
 

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена са назнаком по 
ком се основу Уговор раскида. 

Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну 
писаним путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора, те да остави 
примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза. 

Под примереним роком сматра се време које по редовном току ствари и околностима 
конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе. 

У случају да ни након истека рока из претходног става позвана страна не изврши своје 
обавезе, уговор се раскида, без остављања рока. 

 

Члан 17. 
 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој 
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 18. 
 

На сва питања, која нису регулисана овом овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, 
пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  
 

Члан 19. 
 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Осигуравач задржава 2 (два) 
примерка, а Осигураник 2 (два) примерка.  
 

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                      
                         НАРУЧИЛАЦ 
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ПАРТИЈА 2 
ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ  
 
 

1. Здравствено осигурање за случај болести и хируршких интервенција. 
 

Р. Бр. Предмет осигурања Сума осигурања 
1. Хируршке интервенције  225.000,00 
2. Теже болести  225.000,00 

 
 

2. Добровољно здравствено осигурање. 
 

Р. Бр. Предмет осигурања Сума осигурања 

1. 

Ванболничко лечење: 

Прегледи овлашћеног лекара 

Лабораторијска испитивања, тестови и анализе 

Дијагностичке процедуре 

Хитан санитетски или медицински оправдан транспорт 

Дневна болница и амбулантне хируршке интервенције 

Материјал и услуга давања терапија 

Хитна стоматологија услед незгоде 

Третмани у одељењу за хитне интервенције 

1.000,00 евра 

2. 
Допунско покриће за превентивну здравствену заштиту (систематски 

преглед) 
100,00 евра 

 
 
 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ( чл. 75 ст. 1тач. 5.) ЗЈН); 
 

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:  
- Понуђач је дужан да на дан 31.12.2018. располаже разлоком расположиве и 
захеване маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурање у износу од 
500.000.000,00 
-  Да понуђач примењује интегрисани систем менаџмента квалитетом у складу да 
захтевима стандарда: ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 27001 
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- Да има ажурност у решавању штета у 2018. години већу од 90%. Ажурност у 
решавању штета биће израчуната као однос збира решених штета у 2018. години и 
броја одбијених и сторнираних штета у 2018. и збира резервисаних штета на крају  
на крају 2017. и броја пријављених штета у 2018. години 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

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

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ( чл. 75 ст. 1тач. 5.) ЗЈН):  

Важећа дозвола НБС за обављање 
делатности осугурања (неоверена копија) 

 
   
 
  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Може се доставити решење о упису у Регистар понуђача. 
 
  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
 Обавезно  је потписати  и образац ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач је дужан да на дан 31.12.2018. располаже 
разлоком расположиве и захеване маргине 
солвентности за неживотна 
осигурања/реосигурање у износу од 500.000.000,00 
динара 

Адекватност капитала за неживотна 
осигурања/реосигурања, стање на 
дан 31.12.2018. године  
(Образац АК-НО/РЕ) 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

2.1 Да понуђач примењује интегрисани систем 
менаџмента квалитетом у складу да захтевима 
стандарда: ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 27001 

Фотокопије сертификата ИСО 9001, 
ИСО 10002 и ИСО 27001 или 
одговарајуће потврде о 
усаглашености 

2.2 Да има ажурност у решавању штета у 2018. години 
већу од 90%. Ажурност у решавању штета биће 
израчуната као однос збира решених штета у 
2018. години и броја одбијених и сторнираних 
штета у 2018. и збира резервисаних штета на крају  
на крају 2017. и броја пријављених штета у 2018. 
години 

Извештај „Број штета по друштвима 
за осигурање у 2018. години са сајта 
НБС 

 
 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4., у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач може доказати  Решењем да  је  регистрован у Регистру понуђача који 
води Агенција за привредне регистре,  а обавезно и  достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова под бројем 5 и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1, и 2  понуђач доказује достављањем  копије тражених докумената, а наручилац  
задржава право да тражи оригинале докумената од изабраног понуђача..  

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 

 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. 
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 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави оверену копију захтеваних 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал свих или 
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

 
 

Докази које ће наручилац може  захтевати су: 
 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – 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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  

4) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације) 
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5) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: Важећа дозвола НБС за обављање 
делатности осугурања (неоверена копија) 

 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1) Финансијски капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова - Доказ: Образац АК-НО/РЕ - Адекватност капитала за неживотна 
осигурања/реосигурања, стање на дан 31.12.2018. године  

2) Пословни капацитет услов под редним бројем 2.1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: Фотокопије сертификата ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 
27001 или одговарајуће потврде о усаглашености 

3) Пословни капацитет услов под редним бројем 2.2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: Извештај „Број штета по друштвима за осигурање у 2018. 
години са сајта НБС 
 

 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. 
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

 

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока 
плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
исплате.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба 
 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1. Образац понуде (Образац 1); 
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5); 
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 
7. Модел уговора (Образац 7). 

 
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 119/2019 страна 33 од 69 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 
 
 

(ОБРАЗАЦ 1) 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН 119/2019 – Услуге 

осигурања, Партија 2 – Допунско здравствено осигурање 

 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
 

Понуђач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице  Б) Предузетник  В) Физичко лице 

Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)    А)  Велико    Б) Средње    В) Мало    Г) Микро 

Име особе за контакт: 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

Телефон: 
 
 

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 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:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 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. 
 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 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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1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 2 – Допунско 
здравствено осигурање 
 

Укупна понуђена вредност годишњих 
премија осигурања без ПДВ-а 

 
 

ПДВ  
Укупна понуђена вредност годишњих 

премија осигурања са ПДВ-ом 
 

 
 
 
 
 
Рок и начин плаћања 
(не мање од 15 дана) 
 

Након потписивања Уговора, Осигуравач ће 
извршити обрачун премије и издати полису на основу 
података добијених од Осигураника, а у складу са 
понудом. 
Осигураник се обавезује да ће плаћање вршити 
најкасније у року од _______ дана од дана доставе 
појединачног рачуна Осигуравача. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 
Осигуравачу није дозвољено да захтев аванс 

 
Посебни захтеви 
 

Осигуравач је у обавези да под истим условима и на 
исти начин осигура и новозапоселне раднике 
Осигураника у време трајања овог Уговора, за коју ће 
се потписати полиса у сваком конкретном случају 

Рок важења понуде  
(не мање од 30 дана) 

________ дана 

 
Рок исплате накнаде по основу штете 
(не више од 15 дана) 

Осигуравач се обавезује да Осигуранику исплати 
уговорену своту осигурања у року од _______ дана 
од дана ликвидације штете. 

 
 
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 печато оверити образац пону 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

R.B. Предмет осигурања Сума осигурања 
Премија 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Премија са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

УКУПНО I 500.000,00    

I Осигурање за случај болести и хируршких интервенција 

I.1 Хируршке интервенције (120 лица) 225.000,00    

I.2 Теже болести (120 лица) 225.000,00    

УКУПНО II 450.000,00 
   

II Добровољно здравствено осигурање 

II.1 

Ванболничко лечење: 

Прегледи овлашћеног лекара 

Лабораторијска испитивања, 

тестови и анализе 

Дијагностичке процедуре 

Хитан санитетски или медицински 

оправдан транспорт 

Дневна болница и амбулантне 

хируршке интервенције 

Материјал и услуга давања 

терапија 

Хитна стоматологија услед незгоде 

Третмани у одељењу за хитне 

интервенције 

 

 

1.000,00 еур 

   

II.2 

Допунско покриће за превентивну 

здравствену заштиту (систематски 

преглед) 

 

100,00 еур 

   

УКУПНО III  
   

УКУПНО I + II у дин      

Изабрани понуђач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новозапослена 
лица Осигураника у време трајања овог Уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком 
конкретном случају. 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
У  колону 4 уписати вредност премије без ПДВ-а 
У колону 5 уписти вреденост ПДВ-а 
У колону 6 Уписти вредност премије са ПДВ-ом 

 
Датум:                 М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 2 – Допунско здравствено осигурање 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 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 2 – Допунско здравствено осигурање, 
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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
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 ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 2 – Допунско здравствено 
осигурање, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2.      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 
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) (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗЈН); 
4.  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

 
  
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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 ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 2 – Допунско здравствено 
осигурање, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
Датум: М.П. Потпис подизвођача 

   

 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

                                                                                        
                                    
Број: 6/  
Панчево,           .2019. година 
     
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО  улица Цара Душана број 7, ПИБ: 101050607,  матични број: 
08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, телефон: 013/315-400; телефакс: 
013/351-270; кога заступа директор Зденка Јокић  (у даљем тексту: Осигураник) и 

 
_______________________________________________ са седиштем у_______________________ 

 адреса ___________________________________, ПИБ:___________ матични број:_____________ 

број рачуна:________________________________назив банке:_____________________________, 

телефон:_________________ телефакс:_______________ E-mail:____________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Осигуравач). 

Закључују дана  ___.___ 2019. године 

 
УГОВОР О УСЛУГАМА ДОПУНСКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

 
Основ  уговора: ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 2 – Допунско здравствено 
осигурање 
 

Понуда изабраног понуђача бр. ___________ од _______________. 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________ од ________. 
 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је сукцесивна  набавка услуга допунскг здравствено осигурање за 
потребе Јавног комуналног предузећа „Грејање“, у складу са понудом Осигуравача и условима из 
конкурсне докукументације за предметну јавну набавку у погледу цена, начина и рокова плаћања. 

 
Члан 2. 

 
 Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у вези са 
допунским здравственим осигурањем и лица Осигураника и то : 

1. Здравствено осигурање за случај болести и хируршких интервенција  
2. Добровољно здравствено осигурање 

 
 

Члан 3. 
 

Укупна уговорена вредност годишњих премија осигурања износи ___________________ 
динара без ПДВ-а, односно највише до износа процењене вредности јавне набавке 3.320.000,00 
динара без ПДВ-а. 
 

Појединачне премије осигурања по врстама осигурања износе: 
-  Здравствено осигурање за случај болести и хируршких интервенција _______________ 

динара без ПДВ-а. 
-  Добровољно здравствено осигурање________________ динара без ПДВ-а. 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 119/2019 страна 42 од 69 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

ПДВ ће бити обрачунат према важећим законским прописима 
 

Осигураник плаћа годишњу премију осигурања Осигуравачу у износу који се потврђује 
полисом осигурања према врсти осигурања. Полиса је саставни део Уговора. 

 
 

 
Члан 4.  

 
Премија осигурања може се усклађивати до износа процењене вредности јавне набавке у 

току трајања Уговора у следећим случајевима услед доношења нових законских одредби које 
регулишу делатност осигурања које последично врше корекције премијских стопа и промене цена 
осигурања, о чему ће Осигуравач благовремено писаним путем обавестити Осигураника. 

 
Члан 5. 

 
 Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новозапослене 
раднике Осигураника у време трајања овог Уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком 
конкретном случају. 
 

Члан 6.  
 

Финансирање јавне набавке вршиће се у току 2019. и 2020. године, односно на период до 
12 месеци. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених 
средстава у складу са Програмом пословања за 2019. годину. Осигураник се обавезује да ће 
обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена тој буџетској години, а све у складу са чл. 7. Уредбе 
о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 
за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/14). 

За део новчаних средстава за реализацију уговора у 2020. години, реализација ће зависити 
од обезбеђења средстава предвиђених Законом о буџетском систему којим се уређује буџет за 
2020. годину.  

У случају немогућности преузимања и плаћања уговорених обавеза од стране 
Осигураника, уговор престаје да важи без нaкнаде штете. 
 

Члан 7.  
 

Након потписивања Уговора, Осигуравач ће извршити обрачун премије и издати полису на 
основу података добијених од Осигураника, а у складу са понудом. 

Осигураник се обавезује да ће плаћање вршити најкасније у року од ______ дана од дана 
доставе појединачног рачуна Осигуравача. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 
Осигуравачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Члан 8. 

 
 Осигураник је дужан да : 

- током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу на 
промену ризика, који је обухваћен осигурањем, 

- да обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја, 
- да уредно доставља Осигуравачу документацију потребну за благовремену ликвидацију и 

исплату насталих штета. 
 

Члан 9. 
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 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. 
 

Члан 10. 
 

 Осигуравач се обавезује да Осигуранику исплати по основу накнаде штете, односно 
исплати уговорену своту осигурања у року од _____ (___________) дана од дана ликвидације 
штете. 
 

Члан 11. 
 

У случају да Осигуравач не изврши  услугу, као и у случају несавесног или неквалитетног 
извршења услуге, Наручилац има право да захтева уговорну  казну у висини 10% од укупне 
уговорене вредности. 

У случају да је за Осигураника настала штета због неизвршења или несавесног или 
неквалитетног извршења или кашњења у извршењу, а која превазилази вредност уговорне казне, 
Осигураник има право да захтева и накнаду штете. 
 

Члан 12. 
 

Осигуравач је дужан доставити бланко соло меницу као финансијско обезбеђење за добро 
извршење посла и квалитет извршене услуге, у моменту закључења уговора, потписане и 
оверене, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од вредности уговора (са 
порезом) и  именом овлашћеног потписника, као и копију депо картона са овером матичне банке. 

Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 
Осигуравача која је предмет обезбеђења и не може се вратити Осигуравачу пре истека рока 
трајања, осим ако је Осигуравач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије. 

 
Члан 13. 

 
Уговор се закључује на одређено време односно на период 12 месеци од дана ступања на 

снагу из претходног става овог члана. 
 

Члан 14. 
 
 Протеком времена из чл. 13. став 2. овог Уговора или утрошком средстава из чл. 3. овог 
Уговора, овај Уговор престаје да важи, о чему ће Осигураник писменим путем обавестити 
Осигуравача. 

Измене и допуне овог Уговора врше се у писаној форми, искључиво у складу са 
позитивним законским прописима. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор у писаној форми достављањем изјаве о 
раскиду уговора другој уговорној страни и навођењем разлога раскида. 

 
Члан 15. 

 
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 

вансудским путем, уколико: 
- Осигуравач неблаговремено пружа уговорене услуге, 
- Осигуравач пружа неквалитетно уговорене услуге, 
- Осигуравач на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора, 
- Осигураник не изврши плаћање у складу са чланом  4. овог Уговора. 
У случају из става 1, алинеја 1, 2 и 3 Осигуравач нема право на накнаду штете.   
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Члан 16. 

 
У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена са назнаком по 

ком се основу Уговор раскида. 
Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну 

писаним путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора, те да остави 
примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза. 

Под примереним роком сматра се време које по редовном току ствари и околностима 
конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе. 

У случају да ни након истека рока из претходног става позвана страна не изврши своје 
обавезе, уговор се раскида, без остављања рока. 

 

Члан 17. 
 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој 
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 18. 
 

На сва питања, која нису регулисана овом овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, 
пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  
 

Члан 19. 
 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Осигуравач задржава 2 (два) 
примерка, а Осигураник 2 (два) примерка.  
 

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                      
                         НАРУЧИЛАЦ 
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ПАРТИЈА 3 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА  СЛУЧАЈ ОБОЉЕВАЊА ОД КАНЦЕРА 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ  
 
 
Здравствено осигурање за случај обољевања од канцера. 

Р. Бр. Предмет осигурања Сума осигурања 

1. Здравствено осигурање за случај обољевања од канцера (123 
лица), уз могућност прибављања другог лекарског мишљења 

500.000,00 

 
 
 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 

6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

7) 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); 

8) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

9) 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); 

10) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ( чл. 75 ст. 1тач. 5.) ЗЈН); 
 

1.5. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
- Понуђач је дужан да на дан 31.12.2018. располаже разлоком расположиве и 
захеване маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурање у износу од 
500.000.000,00 
-  Да понуђач примењује интегрисани систем менаџмента квалитетом у складу да 
захтевима стандарда: ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 27001 
- Да има ажурност у решавању штета у 2018. години већу од 90%. Ажурност у 
решавању штета биће израчуната као однос збира решених штета у 2018. години и 
броја одбијених и сторнираних штета у 2018. и збира резервисаних штета на крају  
на крају 2017. и броја пријављених штета у 2018. години 
 

 

1.6. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона  

1.7. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

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

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ( чл. 75 ст. 1тач. 5.) ЗЈН):  

Важећа дозвола НБС за обављање 
делатности осугурања (неоверена копија) 

 
  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Може се доставити решење о упису у Регистар понуђача. 
 
  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
 Обавезно  је потписати  и образац ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач је дужан да на дан 31.12.2018. располаже 
разлоком расположиве и захеване маргине 
солвентности за неживотна 
осигурања/реосигурање у износу од 500.000.000,00 
динара 

Адекватност капитала за неживотна 
осигурања/реосигурања, стање на 
дан 31.12.2018. године  
(Образац АК-НО/РЕ) 
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2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

2.1 Да понуђач примењује интегрисани систем 
менаџмента квалитетом у складу да захтевима 
стандарда: ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 27001 

Фотокопије сертификата ИСО 9001, 
ИСО 10002 и ИСО 27001 или 
одговарајуће потврде о 
усаглашености 

2.2 Да има ажурност у решавању штета у 2018. години 
већу од 90%. Ажурност у решавању штета биће 
израчуната као однос збира решених штета у 
2018. години и броја одбијених и сторнираних 
штета у 2018. и збира резервисаних штета на крају  
на крају 2017. и броја пријављених штета у 2018. 
години 

Извештај „Број штета по друштвима 
за осигурање у 2018. години са сајта 
НБС 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4., у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач може доказати  Решењем да  је  регистрован у Регистру понуђача који 
води Агенција за привредне регистре,  а обавезно и  достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова под бројем 5 и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1, и 2  понуђач доказује достављањем  копије тражених докумената, а наручилац  
задржава право да тражи оригинале докумената од изабраног понуђача..  

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 

 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. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави оверену копију захтеваних 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал свих или 
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
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Докази које ће наручилац може  захтевати су: 
 
 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

6) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

7) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – 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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

8) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  

9) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације) 

10) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: Важећа дозвола НБС за обављање 
делатности осугурања (неоверена копија) 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

4) Финансијски капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова - Доказ: Образац АК-НО/РЕ - Адекватност капитала за неживотна 
осигурања/реосигурања, стање на дан 31.12.2018. године  

5) Пословни капацитет услов под редним бројем 2.1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: Фотокопије сертификата ИСО 9001, ИСО 10002 и ИСО 
27001 или одговарајуће потврде о усаглашености 

6) Пословни капацитет услов под редним бројем 2.2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: Извештај „Број штета по друштвима за осигурање у 2018. 
години са сајта НБС 
 

 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. 
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

 

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока 
плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
исплате.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба 

 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
8. Образац понуде (Образац 1); 
9. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
10. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
11. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
12. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5); 
13. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 
14. Модел уговора (Образац 7). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН 119/2019 – Услуге 
осигурања, Партија 3 – Здравствено осигурање за случај обољевања од канцера 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
 

Понуђач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице  Б) Предузетник  В) Физичко лице 

Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)    А)  Велико    Б) Средње    В) Мало    Г) Микро 

Име особе за контакт: 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

Телефон: 
 
 

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 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:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 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. 
 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Подизвођач (ЗАОКРУЖИТИ) А) Правно лице   Б) Предузетник   В) Физичко лице 

 Врста правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)   А)   Велико     Б)  Средње     В)  Мало     Г)  Микро 

 Име особе за контакт:  
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 3 – Здравствено 
осигурање за случај обољевања од канцера 

 

Укупна понуђена вредност годишње 
премије осигурања без ПДВ-а 

 
 

ПДВ  
Укупна понуђена вредност годишње 

премије осигурања са ПДВ-ом 
 

 
 
 
 
 
Рок и начин плаћања 
(не мање од 15 дана) 
 

Након потписивања Уговора, Осигуравач ће 
извршити обрачун премије и издати полису на основу 
података добијених од Осигураника, а у складу са 
понудом. 
Осигураник се обавезује да ће плаћање вршити 
најкасније у року од _______ дана од дана доставе 
појединачног рачуна Осигуравача. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 
Осигуравачу није дозвољено да захтев аванс 

 
Посебни захтеви 
 

Осигуравач је у обавези да под истим условима и на 
исти начин осигура и новозапоселне раднике 
Осигураника у време трајања овог Уговора, за коју ће 
се потписати полиса у сваком конкретном случају 

Рок важења понуде  
(не мање од 30 дана) 

________ дана 

 
Рок исплате накнаде по основу штете 
(не више од 15 дана) 

Осигуравач се обавезује да Осигуранику исплати 
уговорену своту осигурања у року од _______ дана 
од дана ликвидације штете. 

 
 
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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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

R.B. Предмет осигурања Сума осигурања 
Премија 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Премија са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

Здравствено осигурање за случај 
обољевања од канцера (123 
лица), уз могућност прибављања 
другог лекарског мишљења 

 500. 000,00 

   

 

 
 
 
 
Изабрани понуђач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новозапослена 
лица Осигураника у време трајања овог Уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком 
конкретном случају. 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
У  колону 4 уписати вредност премије без ПДВ-а 
У колону 5 уписти вреденост ПДВ-а 
У колону 6 Уписти вредност премије са ПДВ-ом 

 
 
 
 
 

Датум:                 М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 3 – Здравствено осигурање за случај обољевања 
од канцера 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 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 3 – Здравствено осигурање за случај 
обољевања од канцера, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
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 ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 3 – Здравствено осигурање 
за случај обољевања од канцера, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2.      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 
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) (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗЈН); 
4.  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

 
  
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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 ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 3 – Здравствено осигурање 
за случај обољевања од канцера, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

5) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

6) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

7) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

8) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
Датум: М.П. Потпис подизвођача 

   

 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 
                       

                                                                                        
                                    
Број: 6/  
Панчево,           .2019. година 
     
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО  улица Цара Душана број 7, ПИБ: 101050607,  матични број: 
08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, телефон: 013/315-400; телефакс: 
013/351-270; кога заступа директор Зденка Јокић  (у даљем тексту: Осигураник) и 

 
_______________________________________________ са седиштем у_______________________ 

 адреса ___________________________________, ПИБ:___________ матични број:_____________ 

број рачуна:________________________________назив банке:_____________________________, 

телефон:_________________ телефакс:_______________ E-mail:____________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Осигуравач). 

Закључују дана  ___.___ 2019. године 

 
УГОВОР О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ЗА СЛУЧАЈ ОБОЉЕВАЊА ОД КАНЦЕРА 

 
 
Основ  уговора: ЈН 119/2019 – Услуге осигурања, Партија 3 – Здравствено осигурање за 
случај обољевања од канцера 
 

Понуда изабраног понуђача бр. ___________ од _______________. 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________ од ________. 
 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је сукцесивна  набавка  здравствено осигурање запослених за случај 
обољевања од канцера за потребе Јавног комуналног предузећа „Грејање“, у складу са понудом 
Осигуравача и условима из конкурсне докукументације за предметну јавну набавку у погледу 
цена, начина и рокова плаћања. 

 
Члан 2. 

 
 Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у вези 
здравствено осигурање за случај обољевања од канцера. 
 
 

Члан 3. 
 

Укупна уговорена вредност годишње премија осигурања износи ___________________ 
динара без ПДВ-а, односно највише до износа процењене вредности јавне набавке 630.000,00 
динара без ПДВ-а. 

ПДВ ће бити обрачунат према важећим законским прописима 
Осигураник плаћа годишњу премију осигурања Осигуравачу у износу који се потврђује 

полисом осигурања. Полиса је саставни део Уговора. 
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Члан 4.  

 
Премија осигурања може се усклађивати до износа процењене вредности јавне набавке у 

току трајања Уговора у следећим случајевима услед доношења нових законских одредби које 
регулишу делатност осигурања које последично врше корекције премијских стопа и промене цена 
осигурања, о чему ће Осигуравач благовремено писаним путем обавестити Осигураника. 

 
Члан 5. 

 
 Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новозапослене 
раднике Осигураника у време трајања овог Уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком 
конкретном случају. 
 

Члан 6.  
 

Финансирање јавне набавке вршиће се у току 2019. и 2020. године, односно на период до 
12 месеци. 

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених 
средстава у складу са Програмом пословања за 2019. годину. Осигураник се обавезује да ће 
обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена тој буџетској години, а све у складу са чл. 7. Уредбе 
о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 
за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/14). 

За део новчаних средстава за реализацију уговора у 2020. години, реализација ће зависити 
од обезбеђења средстава предвиђених Законом о буџетском систему којим се уређује буџет за 
2020. годину.  

У случају немогућности преузимања и плаћања уговорених обавеза од стране 
Осигураника, уговор престаје да важи без нaкнаде штете. 
 

Члан 7.  
 

Након потписивања Уговора, Осигуравач ће извршити обрачун премије и издати полису на 
основу података добијених од Осигураника, а у складу са понудом. 

Осигураник се обавезује да ће плаћање вршити најкасније у року од ______ дана од дана 
доставе појединачног рачуна Осигуравача. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 
Осигуравачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Члан 8. 

 
 Осигураник је дужан да : 

- током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу на 
промену ризика, који је обухваћен осигурањем, 

- да обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја, 
- да уредно доставља Осигуравачу документацију потребну за благовремену ликвидацију и 

исплату насталих штета. 
 

Члан 9. 
 
 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. 
 
 
 
 
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 119/2019 страна 61 од 69 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

Члан 10. 
 

 Осигуравач се обавезује да Осигуранику исплати по основу накнаде штете, односно 
исплати уговорену своту осигурања у року од _____ (___________) дана од дана ликвидације 
штете. 
 

Члан 11. 
 

У случају да Осигуравач не изврши  услугу, као и у случају несавесног или неквалитетног 
извршења услуге, Наручилац има право да захтева уговорну  казну у висини 10% од укупне 
уговорене вредности. 

У случају да је за Осигураника настала штета због неизвршења или несавесног или 
неквалитетног извршења или кашњења у извршењу, а која превазилази вредност уговорне казне, 
Осигураник има право да захтева и накнаду штете. 
 

Члан 12. 
 

Осигуравач је дужан доставити бланко соло меницу као финансијско обезбеђење за добро 
извршење посла и квалитет извршене услуге, у моменту закључења уговора, потписане и 
оверене, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од вредности уговора (са 
порезом) и  именом овлашћеног потписника, као и копију депо картона са овером матичне банке. 

Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 
Осигуравача која је предмет обезбеђења и не може се вратити Осигуравачу пре истека рока 
трајања, осим ако је Осигуравач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије. 

 
Члан 13. 

 
Уговор се закључује на одређено време односно на период 12 месеци од дана ступања на 

снагу из претходног става овог члана. 
 

Члан 14. 
 
 Протеком времена из чл. 13. став 2. овог Уговора или утрошком средстава из чл. 3. овог 
Уговора, овај Уговор престаје да важи, о чему ће Осигураник писменим путем обавестити 
Осигуравача. 

Измене и допуне овог Уговора врше се у писаној форми, искључиво у складу са 
позитивним законским прописима. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор у писаној форми достављањем изјаве о 
раскиду уговора другој уговорној страни и навођењем разлога раскида. 

 
Члан 15. 

 
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 

вансудским путем, уколико: 
- Осигуравач неблаговремено пружа уговорене услуге, 
- Осигуравач пружа неквалитетно уговорене услуге, 
- Осигуравач на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора, 
- Осигураник не изврши плаћање у складу са чланом  4. овог Уговора. 
У случају из става 1, алинеја 1, 2 и 3 Осигуравач нема право на накнаду штете.   

 

Члан 16. 
 

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена са назнаком по 
ком се основу Уговор раскида. 

Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну 
писаним путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора, те да остави 
примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза. 
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Под примереним роком сматра се време које по редовном току ствари и околностима 
конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе. 

У случају да ни након истека рока из претходног става позвана страна не изврши своје 
обавезе, уговор се раскида, без остављања рока. 

 

Члан 17. 
 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој 
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 18. 
 

На сва питања, која нису регулисана овом овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, 
пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  
 

Члан 19. 
 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Осигуравач задржава 2 (два) 
примерка, а Осигураник 2 (два) примерка.  
 

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                      
                         НАРУЧИЛАЦ 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
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:  
 

ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, са назнаком: 
 

,,Понуда за јавну набавку  
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈН бр. 119/2019  

 
Партија 1, Партија 2 или  Партија 3.  

(заокружити број партије)  
„НЕ ОТВАРАТИ“ 

  

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.01.2020. 
године, до 10 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 13.01.2020. године у  10.15 часова, у Панчеву, Цара 
Душана 7, у Служби набавке, соба бр. 202.  
 

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 наручулац 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. 
    
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
 
3. ПАРТИЈЕ 
Партија 1  - Услуге осигурања лица и имовине 
Партија 2  - Здравствено осигурање за  случај обољевања од канцера 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 119/2019 страна 64 од 69 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара 
Душана 7,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга - Услуге осигурања, ЈН бр. 119/2019  2019  Партија1 , 
Партија 2 или Партија 3 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга -  Услуге осигурања, ЈН бр. 119/2019  2019  Партија1 , 
Партија 2 или Партија 3 - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга –  Услуге осигурања, ЈН бр. 119/2019  Партија1 , Партија 2 
или Партија 3 - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
  или 
„Измена и допуна понуде за јавну услуга -  Услуге осигурања, ЈН бр. 119/2019  2019  Партија1 , 
Партија 2 или Партија 3 - 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. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у 
поглављу V) 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 6. у поглављу V). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 5. у поглављу V). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Након потписивања Уговора, Осигуравач ће извршити обрачун премије и издати полисе на основу 
података добијених од Осигураника, а у складу са понудом. 
Осигуравач је дужан да за сваку врсту осигурања из полисе достави и услове осигурања. 
Осигураник се обавезује да ће плаћање вршити најкасније у року од ______ дана од дана доставе 
појединачног рачуна Осигуравача. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 
Осигуравачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Захтева у погледу гарантног рока нема. 
 
9.3. Посебни захтеви: 
Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену имовину, 
новостечена возила и новозапослена лица Осигураника у време трајања овог Уговора, за коју ће 
се потписати полиса у сваком конкретном случају. 
Појединачне премије осигурања могу се усклађивати до износа процењене вредности јавне 
набавке у току трајања Уговора у следећим случајевима :  

- Уколико се вредност имовине Осигураника повећа или смањи, о чему ће Осигураник 
благовремено писмено обавестити Осигуравача, 

- Услед калкулације бонуса и малуса при одређивању премије осигурања од 
аутоодговорности 

- Услед доношења нових законских одредби које регулишу делатност осигурања које 
последично врше корекције премијских стопа и промене цена осигурања, о чему ће 
Осигуравач благовремено писмено обавестити Осигураника. 

 
 
9.4.  Рок исплате накнаде по основу штете 
Осигуравач се обавезује да Осигуранику исплати по основу накнаде штете, односно исплати 
уговорену своту осигурања у року не мањем од 15 дана од дана ликвидације штете. 
 
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
Финансирање јавне набавке вршиће се у току  2019. и 2020. године, односно на период до 12 
месеци. 
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених средстава у 
складу са Програмом пословања за 2019. годину. Наручилац се обавезује да ће обавезе које 
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доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години, а све у складу са чл. 7. Уредбе о критеријумима 
за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 
одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“ 
бр. 21/14). 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза. 
Појединачне премије осигурања могу се усклађивати до износа процењене вредности јавне 
набавке у току трајања Уговора у следећим случајевима :  

- Уколико се вредност имовине Осигураника повећа или смањи, о чему ће Осигураник 
благовремено писмено обавестити Осигуравача, 

- Услед калкулације бонуса и малуса при одређивању премије осигурања од 
аутоодговорности 

- Услед доношења нових законских одредби које регулишу делатност осигурања које 
последично врше корекције премијских стопа и промене цена осигурања, о чему ће 
Осигуравач благовремено писмено обавестити Осигураника. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач (тј. Осигуравач) ће у моменту закључења уговора доставити: 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и квалитет извршених услуга 
Осигуравач је дужан доставити бланко соло меницу као финансијско обезбеђење за добро 
извршење посла и квалитет извршене услуге, у моменту закључења уговора, потписану и 
оверену, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% од вредности уговора (са 
порезом) и  именом овлашћеног потписника, као и копију депо картона са овером матичне банке. 
Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача 
која је предмет обезбеђења и не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је 
понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 
Меница мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Цара Душана 7, 
Панчево, електронске поште на e-mail sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-
270, тражити 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, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 119/2019. Ако наручилац измени 
или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и 
то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, 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 да то и учини 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, 
као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
15. 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. 
 

 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели 
уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе 
да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из 
члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца 
пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 
динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000,00 динара. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет 
након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама. 
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих 
оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, 
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000,00 динара. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН 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 поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈН 119/2019 
   (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, или  
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, или  
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 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 119/2019 страна 69 од 69 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

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), или  
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  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 
 
 
РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен 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. 
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