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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
35/15/ЈНМВ, донете дана 13.08.2015. године под бројем  641/04/ЈН и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број    642/04/ЈН од 13.08.2015. године, 
припремљена је: 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  
за јавну набавку мале вредности услуга -  Осигурање  од аутоодговорности и каско 

осигурање возила са техничким прегледом и регистрацијом 
 

ЈН бр. 35/15/ЈНМВ 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис услуга 

6 

 
 

IV 

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

7 

 Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 
76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности 

 

 Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75.  
Закона у поступку јавне набавке мале вредности 

 

 V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

VI Упутство за попуњавање обрасца понуде 22 

  VII Образац понуде 24 

VIII Модел уговора 30 

IX Образац трошкова припреме понуде 34 

X Образац изјаве о независној понуди 35 

XI Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. 
Закона 

36 

 

 
 

Укупан број страна конкурсне документације је 36 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ 100959794 
Матични број 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

 

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

складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, у даљем тексту 
закон), са подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и конкурсном 
документацијом. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку 
је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.gcsu.co.rs. 

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 35/15/ЈНМВ су услуге – Осигурање од аутоодговорности и 
каско осигурање возила са техничким прегледом и регистрацијом 
 

4. Контакт  
 

Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 644 425, 
факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 

 мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556 030, е-mail 
адреса milan@gcsu.rs 
  
 
5. Рок и начин подношења понуда 

Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја Маршала 
Тита  бр. 31, 24000 Суботица, путем поште или лично на писарници. 

Рок за подношење понуда је  26.08.2015. године до 11,00 часова. 
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
најкасније 26.08.2015.  до 11,00  часова. 
         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу 
наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну 
набавку услуга- Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила са 
техничким прегледом и регистрацијом , број:  35/15/ЈНМВ -НЕ ОТВАРАЈ„. 
 
6.Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 26.08.2015.  године  у 11,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 24000 
Суботица. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
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У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници 
понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу 
предају писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, издато и 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

 
7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

   Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року  од 5 дана од дана отварања 
понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 35/15/ЈНМВ су услуге – Осигурање од аутоодговорности и 
каско осигурање возила са техничким прегледом и регистрацијом 

 
Назив и ознака из општег речника набавки : 66514110 - Услуге осигурања моторних 
возила 
 
 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС УСЛУГА 

 

Предмет јавне набавке су услуге- Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање 
возила са техничким прегледом и регистрацијом , у поступку јавне набавке мале 
вредности 35/15/ЈНМВ. 

 

 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА 
 
 

rb vrsta 

vozila 

Marka  i tip 

vozila 

reg. 

broj 

Go

d. 

proi

z. 

Broj šasije Broj motora snag

a 

(kw) 

zapremina 

(ccm) 

nosivost 

(t) 

br.  

mesta 

Period 

osiguranj

a 

1 
putničko 

 

WOLKSVAGEN 

GOLF III 1.9 

CL 

SU 

018-ŠJ 
1994 

WVWZZZ1HZTW

020430 
1Y482409 47 1896  5 

06..11.2014.-

06.11.2015. 

2 teretno 
PEUGEOT 

BOXER FT 350 

LH 2.2 HDI 

SU 

039-IY 
2003 

VF3ZCRMNC1729

6268 

PSA4HY10DZ0740

31918 
74 2000 1,505 3 

06..11.2014. 

06.11.2015. 

3 teretno 
CITROEN 

BERLINGO 

FG800 1.9D 

SU 

003-

UL 

2004 
WF7GCWJYB940

88617 

PSAWJY10DXFS60

11199 
51 1868 0,8 2 

06.09.2014.- 

06.09.2015 

4 putničko 
HYUNDAI 

ELANTRA 1.6 

GL 

SU 

020-

YH 

2005 
KMHDM41BP5U0

56414 
G4ED4026805 77,2 1599  5 

06.09.2014.- 

06.09.2015 

5 putničko 

HYUNDAI 

H1 VAN GL 

2.5CRDI 

SU 

005-

UČ 

2005 
NLJWWH7HP5Z0

46854 
D4BN5T034291 73 2476  8+1 

06.09.2014.- 

06.09.2015 

6 teretno 
IVECO 

DAILY 35 S 12V 

SU 

043-

DN 

2006 
ZCFC35810056124

29 
F1AE048IBA00203

47557212247656 
85,3 2286 1,4 3 

25.12.2014-
25.12.2015. 

7 
putničko 

 

FIAT 

DUCATO 

PANORAMA 

2.3 JTD 

SU 

040-

HŽ 

2006 
ZFA244000077950

97 

F1AE0481CB21403

07068 
81 2286  8+1 

25.12.2014-

25.12.2015. 

8 teretno 

FIAT 

DOBLO 

CARGO RST 

1.9JTD 

SU 

012-SI 
2007 

ZFA223000054655

30 
223B10005212966 77 1910 0,79 5 

20.06.2015.-

20.06.2016. 

9 putničko 
DACIA 

LOGAN MCV 

STORY 1.5DCI 

SU 

051-

BW 

2012 
UU1KSDE4547577

307 
K9KE892R094513 55 1461  5 

18.09.2014-

18.09.2015. 

10 putničko 

ŠKODA 

OCTAVIA A5 

ELEGAN.1.6. 

TDI 

SU 056-

ČŠ 
2012 

TMBBT21Z6D209

6204 
CAYT53994 77 1598  5 

18.03.2015.-

18.03.2016. 

11 putničko 
ZASTAVA 

KORAL 1.1. 

SU 019-

YH 
2005 

VX1145A0001097
779 

1281064600285 41 1116  5 
06.09.2014.- 
06.09.2015. 

12 putničko 

ŠKODA 

SUPERB 

AMBIT 2,0 TDI 

SU  072-

SD 
2015 

TMBAF63T2F905

5629 
CFG853593 125 1968  5 

10.06.2015 

10.06.2016 

13 teretno 
FIAT  DOBLO 

CARGO 1,3 

SU 074 

CĆ 
2015 

ZFA263000069747

23 
263A2000563995 66 1248 0,689 2 

14.08.2015 

14.08.2016 

 

Посебни услови осигурања: 

1.Проценат учешћа у штети          0% 
2.проценат учешћа у крађи           0% 
3. Допунско осигурање за Европу: за возила под редним бројем. 4,5,7,10 и 12. 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 35/15/ЈНМВ 

7 

 

 

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

 
 

1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
ЗАКОНА 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

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

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

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

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке ( важећа дозвола Народне банке Србије за обављање 
делатности осигурања. 

 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76.  

ЗАКОНА 
                      Поред обавезних услова , понуђач мора испуњавати и додатне 
                      услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона о 
                      јавним набавкама  

             - Финансијски и пословни капацитет- 

           1 Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом (да има  ISO 
9001:2008 систем менаџмента и управљања квалитетом), 

 
2.    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона. 
Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку  јавне 
набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. 

 

3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, и додатне услове 
везане за финансијски капацитет док остале остале услове понуђача у заједничкој 
понуди испуњавају заједно.  
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4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
4.1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ  

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75.и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача о 
испуњавању услова, који је саставни део конкурсне документације (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. Закона,дефинисане овом конкурсном документацијом, осим 
услова из члана 75. став 1 тачка 5) Закона, у погледу ког доставља неоверену 
фотокопију важеће дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
и потврду да дозвола није престала да важи ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом. 
По истом принципу доказе достављају и подизвођач и понуђач који је члан групе 
понуђача. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ  
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, 
предузетник и физичко лице као понуђач доказује достављањем неоверене копије: 

1) Финансијски и пословни капацитет: 
- 1.1.  Сертификат којим понуђеч доказује да има систем пословања 

усаглашен са захтевом ISO 9001:2008, доказује се достављањем 
сертификата у неовереној копији. 

 
Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и 
физичко лице као понуђач из групе понуђача доказује заједно са осталим 
понуђачима из групе понуђача. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани у регистру који води 
Агенција за привредне регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенција 
за привредне регистре , који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре 

          Понуђачи који су уписани (регистровани) у Регистар понуђача нису дужни  
          да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова  
          за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1)  
          до 3), Закона о јавним набавкама.  
          Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи  
          доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди  
          интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова  
          јавно доступни.  
          Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач  
          доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
           законом којим се уређује електронски документ.  
          Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да  
          ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова   
          издати од стране надлежних органа те државе.  
          Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за   
          подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде  
          нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште  
          и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
          дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у  
          примереном року.  
             Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени  
            конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити  
            своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
            оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или  
           другим надлежним органом те државе.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања 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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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 35/15/ЈНМВ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________(назив понуђача) у 
поступку јавне набавке услуге– Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила 
са техничким прегледом и регистрацијом,  број 35/15/ЈНМВ 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; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

  
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                              _____________________   
 
                                                    М.П. 
                                              
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач___________________________________________(назив подизвођача) у 
поступку јавне набавке- Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила са 
техничким прегледом и регистрацијом ,  број 35/15/ЈНМВ, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

 
 

есто:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                   _____________________ 
 
                                                               М.П. 
 
                                                       
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 
Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга- Осигурање од 
аутоодговорности и каско осигурање возила са техничким прегледом и 
регистрацијом,   ЈН бр. 35/15/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 27.08.2015.  године до 12,00 часова.  
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 
 
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга- попуњен, 
потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или 
понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати 
и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе 
да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
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документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе 
да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке 
мале вредности-изјаву потписује и печатира овлашћено лице понуђача који самостално 
подноси понуду.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
-изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке 
мале вредности- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. У 
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач 
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде 
је саставни део конкурсне документације.  
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.  
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и печатира понуђач који наступа 
самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и печатира 
понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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4. 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: Геронтолошки центар, 
Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга- Осигурање од аутоодговорности и каско 
осигурање са техничким прегледом и ргистрацијом ,  ЈН бр. 35/15/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку набавку услуга- Осигурање од аутоодговорности и каско 
осигурање возила са техничким прегледом и ргистрацијом, ЈН бр. 35/15/ЈНМВ - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку набавку услуга- Осигурање од аутоодговорности и каско 
осигурање возила са техничким прегледом и ргистрацијом, ЈН бр. 35/15/ЈНМВ - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку услуга- Осигурање од 
аутоодговорности и каско осигурање возила са техничким прегледом и ргистрацијом,  ЈН 
бр. 35/15/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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. 
 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 35/15/ЈНМВ 

15 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

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

 члану групе који ће бити овлашћен да потписује и оверава обрасце у оквиру 
конкурсне документације, уколико су се чланови групе понуђача определили да 
обрасце потписује и оверава један од чланова, изузев образаца који морају 
потписати и оверити сви чланови групе понуђача 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Премија  за каско осигурање возила ће бити плаћена у 12 једнаких бескаматних месечних 
рата, по издатим полисама и рачунима испостављеним од осигуравача у року од преко 15 
дана од датума пријема рачуна од стране Осигураника а најдуже 45 дана. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури. 
 
8.2. 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. 
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8.3. Средства финансијског обезбеђења 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора на име средства  
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потисану и регистровану сопствену 
бланко меницу , без жираната у корист Наручиоца са меничним овлашћењем за попуну у 
висини од 10% од укупне вредности потписаног уговора са порезом, са клаузулом „без 
протеста“и „по виђењу“, на име обезбеђења уредног извршења уговорених обавеза, 
менично овлашћење  као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је 
меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, 
наведено у меничном овлашћењу. 
  
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на премију осигурања,. На крају 
обрасца понуде исказује се укупна вредност без пореза на премију осигурања и укупна 
вредност са порезом на премију осигурања, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 
обзир цена без пореза на премију осигурања .Цена из понуде  и Модела уговора мора да 
буде фиксна и не може се мењати. У цену су урачунати сви припадајући трошкови 
неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
11. ПОСТУПАЊЕ СА ПОНУДОМ ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ 
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
2) учинио повреду конкуренције;   
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
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Доказ може бити: 
 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;   
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року;   
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором;   
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;   
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.   
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа 
за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.  
У погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне 
набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу , (члан. 
83.став 12. Закона). понуђач је дужан да достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу , без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем 
за попуну  у висини од 15% од понуђене цене без ПДВ-а, са клаузулом „безпротеста“ и 
„по виђењу“, као и картон депонованих потписа. 

 
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 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, електронске поште на 
e-mail адресу milan@gcsu.rs или slavica@gcsu.rs  или факсом на број 024 556 030 тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 бр. 35/15/ЈНМВ. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

mailto:milan@gcsu.rs
mailto:slavica@gcsu.rs
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
1) понуђена цена/премија осигурања без пореза .........................................................       100 
пондера 

1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА/ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА - Највећи број пондера по критеријуму цена 
износи  100 пондера. 

-Финансијска оцена сваке понуде врши се тако што се понуда са најнижом ценом вреднује 
са максималним бројем пондера предвиђених за критеријум''понуђена цена'' 

-За остале понуде број пондера се израчунава тако што се понуда са најнижом ценом 
помножи са максималним бројем пондера и подели са ценом понуђача чија се понуда 
разматра а према следећем: 

1. Најнижа понуђена цена:                                               Ц мин. 

2.Понуда која се разматра:                                               Ц тек. 

3. Број пондера:                                                                БП (100) 

4. Добијени број пондера:                                                 Ц 

           Ц мин. 

Ц= ------------------------------------------------------------------- х БП (100) 

            Ц тек.. 
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16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА   
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који буде изразио дужи рок важења понуде.  
 

 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
 18. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 
19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
I Понуда ће бити одбијена:  
1) Уколико није прихватљива  
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке.  
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда.  
Битни недостаци понуде су:  
а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
д) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације.  
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача који је на списку негативних 
референци Управе за јавне набавке, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за 
који је понуђач добио негативну референцу.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми 
конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице 
наступи као понуђач или као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или 
подизвођачима приликом припремања понуде.  
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3) Уколико је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед 
неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који 
начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.  
4) Уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке:  
а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
б) учинио повреду конкуренције;  
в) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
5) Уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје 
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 
исти предмет набавке, за период од претходне три године.  
6) Ако понуђач који је самостално поднео понуду истовремено учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, или исто лице учествује у више 
заједничких понуда. У овом случају Наручилац ће одбити све понуде које су поднете 
супротно овој забрани.  
7) Уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  
II Понуда може бити одбијена:  
1) због неуобичајено ниске цене.  
2) ако наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог 
надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail адресу milan@gcsu.rs или slavica@gcsu.rs , факсом на број 024 556 030 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Геронтолошки центар, 
Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица. Захтев за заштиту права се може поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава 
све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева 
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

mailto:milan@gcsu.rs
mailto:slavica@gcsu.rs
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подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, сврха: ЗЗП: Назив наручиоца, број 
или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: 
Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
5 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.  
 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није 
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због 
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту 
права.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је 
у овом случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 
одлуку о додели уговора.  
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 35/15/ЈНМВ 

22 

 

 
 

  VI    УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 
документ 

 
Поље/колона уписати 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 

 У заглављу обрасца уписати Ваш 
број понуде и датум сачињавања 
понуде. У општим информацијама 
уписати податке редом, како су 
тражени. Код начина подношења 
понуде заокружити на који се 
начин понуда доставља 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – I ДЕО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА СВА 
ВОЗИЛА СА СВИМ УРАЧУНАТИМ 
ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА И 
ТАКСАМА БЕЗ ПОРЕЗА 

 

-Укупан износ премије осигурања  
Без обрачунатог пореза на 
животно осигурање 
 

2. ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈУ 

НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА У % 

-проценат стопе пореза 

3. ПОРЕЗ ИЗРАЖЕН У 
ДИНАРИМА 

-динарски износ стопе пореза из 
претходне тачке 

4. УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА 
СВА ВОЗИЛА СА ОБРАЧУНАТИМ 
ПОРЕЗОМ, СВИМ ЗАВИСНИМ 
ТРОШКОВИМА И ТАКСАМА 

-износ годишње премије са 
обрачунатим порезом на 
неживотна осигурања и свим 
услугама и трошковима који се 
урачунавају у коначну премију 
 
 

5.НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗА КАСКО 
ОСИГУРАЊЕ 

12 једнаких месечних рата- 
поставља се као предуслов из 
конкурсне документације 

6.УСЛОВИ ПЛАЋАЊА у року од преко 15 дана    

најкасније до 45 дана    
поставља се као предуслов из 
конкурсне документације     
 
 

7. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ -Рок важења понуде који не 

може бити краћи од 30 дана од 

датум отварања понуда сходно 

ЗЈН 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – II ДЕО 
 
 
 
 
 
 

1. Износ обавезног осигурања 
возила без пореза на неживотна 
осигурања 

- износ  обавезног осигурања  
без обрачунатог пореза  
 

2.Износ потпуног каско осигурања 
са карђом , без учешћа у штети 

-Износ каско осигурања за сва 
возила 
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3.ИЗНОС ОСИГУРАЊА ВОЗАЧА 
И ПУТНИКА 

-Износ премије осигурања возача 
и путника у возилу на основу 
осигураних сума у обрасцу понуде 
 

4. Износ свих административних 
трошкова и такси које се плаћају 
приликом регистрације и 
осигурања возила 

- Износ свих  трошкова и 
административних такси које се 
плаћају приликом регистрације и 
обавезног осигурања возила 

5. Износ услуге техничког 
прегледа по возилу са ПДВ-ом 

- Износ услуге техничког прегледа 
коју Осигураник плаћа приликом 
извршавања контроле возила 

6. Периодични прегледи за 
возила са ПДВ-ом 

- Износ периодичног прегледа за 
сва возила у спецификацији 

7.УКУПНА ПРЕМИЈА  
(без пореза) 

-Укупна премија са свим 
трошковима и обрачунатим 
услугама без пореза на 
неживотна осигурања 

8. УКУПНА ПРЕМИЈА 
(са порезом) 

-Укупна премија са свим 
трошковима и обрачунатим 
услугама са порезом на 
неживотна осигурања 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Осигурање од 
аутоодговорности и каско осигурање возила са техничким прегледом и регистрацијом, ЈН 
број 35/15/ЈНМВ 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање 
возила , редни број 35/15/ЈНМВ 

 
                             ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – I  ДЕО 

 

ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗНОСУ ПОНУДЕ: 

1. УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА СВА ВОЗИЛА СА 

    УРАЧУНАТИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА И                                                     (уписати) 

    ТАКСАМА БЕЗ ПОРЕЗА 

2. ПОРЕЗ ЗА ПРЕМИЈУ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА                                        

    У %                                                                                                                                    

                                                                                                                                             (уписати)   

 3. ПОРЕЗ ИЗРАЖЕН У ДИНАРИМА        

                                                                                                                                             (уписати) 

 

4. УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА СВА ВОЗИЛА СА 

    ОБРАЧУНАТИМ  СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА И                                                      

    ТАКСАМА                                                                                                                     (уписати) 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ 

1. НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ  12 (дванајест)        (предуслов-непро- 

                                                                                         ЈЕДНАКИХ    менљива категорија)   

                                                                                        МЕСЕЧНИХ РАТА 

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА     - у року од преко 15 дана    (предуслов-непроменљива  

ЗА КАСКО                          најкасније до 45 дана        категорија- рокови се рачунају  

                                                                                        од датума пријема полисе-рачуна 

      3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ( у данима – мин. 30)                                              (уписати) 

 
 

                                                                                            
 

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 ПОНУДЕ – I I  ДЕО 
 
 
 
 

 
Р.бр. 

 
 
 

Опис 
возила 

Износ 
обавезног 
осигурања 
возила 
без 
пореза на 
неживотно 
осигурање 
и без 
услуге 
техничког 
прегледа 

Износ 
потпуног 
каско 
осигурања 
са крађом 
без 
учешћа у 
штети 

ИЗНОС 
ОСИГУРАЊА 
ВОЗАЧА И 
ПУТНИКА 

Износ 
пореза 
у % 

Износ свих 
администрати
вних 
трошкова и 
такси које се 
плаћају 
приликом 
регистрације 
и осигурања 
возила 

Износ 
услуге 

техничког 
прегледа 
по возилу 
са ПДВ-

ом: 

Периодич
ни 

прегледи 
за возила 
са ПДВ-

ом: 

УКУПНА 
ПРЕМИЈА 

БЕЗ ПОРЕЗА 

УКУПНА 
ПРЕМИЈА 

СА 
ПОРЕЗОМ 

За смрт 
осигурана 
сума 
500.000,00  
За 
инвалидитет 
осигурана 
сума 
1.000.000,00 

а б в г д ђ е ж з и=в+г+д+е+ж
+з 

ј=и*ђ 

 
1 
 

Возило 
описано 
под 
р.б.1 

         

2 Возило 
описано 
под 
р.б.2 

    

 

    

3 Возило 
описано 
под 
р.б.3 

    

 

    

4 Возило 
описано 
под 
р.б.4 

         

5 Возило 
описано 
под 
р.б.5 

         

6 Возило 
описано 
под 
р.б.6 

         

7 Возило 
описано 
под 
р.б.7 

         

8 Возило 
описано 
под 
р.б.8 

         

9 Возило 
описано 
под 
р.б.9 

         

10 Возило 
описано 
под 
р.б.10 

         

11 Возило 
описано 
под 
р.б.11 

         

12 Возило 
описано 
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под 
р.б.12 

13 Возило 
описано 
под 
р.б.13 

         

УКУПНА ПРЕМИЈА   

Уколико понуђач нуди технички преглед возила Гратис, у том случају дужан је у 
поље  - Износ услуге техничког прегледа по возилу са ПДВ-ом унети износ од (0) 
динара. 

 
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:           II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ: 

 

Начин плаћања за каско 
осигурање  
(возило 6 и возило 10): 

12 (дванаест) 
једнаких 
месечних рата 

 Укупан износ 
премије за сва 

возила са свим 
урачунатим 

зависним 
трошковима: 

 

Услови плаћања за каско 
за возила : 

У року од преко 
15 дана - 
најкасније до 
краја текућег 
месеца 

Порез на премију 
неживотних 
осигурања: 

 

Рок важења понуде:  Порез у 
динарима: 

 

Укупан износ 
премије за сва 

возила са 
обрачунатим 

порезом, свим 
зависним 

трошковима и 
таксама: 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                ПОТПИС ПОНУЂАЧА И ПЕЧАТ: 
                                                                                                            ______________________________ 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен  дана _____________ године  између:  
Осигураник: ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна .................................................. 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и Осигуравач: 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна...................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
Уговорне стране констатују: 
 -да је осигураник као  Наручилац, на основу члана 39, Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012),(у даљем тексту ЗЈН), спровео 
поступак јавне набавке мале вредности услуга осигурања од аутоодговорности и каско 
осигурања возила са техничким прегледом и регистрацијом , број 35/15/ЈНМВ, редни број 
из плана јавних набавки 1.2.4; 
 -да је  Осигуравач, на основу позива за достављање понуда, објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 19.08.2015. године 
доставио понуду број ______________ од ____________ заведену под деловодним бројем  
наручиоца ___________ коа се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора  
(попуњава Наручилац). 
    -да је Наручилац , одлуком о додели уговора број__________ попуњава 
Наручилац ) изабрао Осигуравача као најповољнијег понуђача у циљу пружања услуга 
осигурања од аутоодговорности и каско осигурања возила са техничким прегледом и 
регистрацијом на период од године дана, за потребе Наручиоца; 
 -да је Осигуравач доставио понуду број ______ од ________године (попуњава 
понуђач), која  са свим својим елементима чини саставни део овог уговора 
 Осигураник и Осигуравач овај уговор закључују на основу члана 113. ЗЈН. 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
 

 Предмет овог уговора је набавка услуга  осигурања од аутоодговорности и каско 
осигурања возила са техничким прегледом и регистрацијом , у свему према спроведеном 
поступку јавне набавке мале вредности број 35/15/ЈНМВ и понуди Осигуравача, која је 
саставни део овог уговора. 
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           Истовремено  са овим уговором, уговорне стране , закључују и полису осигурања , 
на период од 12 месеци, која је у свему у складу са понудом Извршиоца. 
 
 
                                                        -Годишња премија- 

Члан 2. 
На  основу структуре покрића утврђене у поступку јавне набавке мале вредности бр. 
35/15/ЈНМВ као и из понуде понуђача као Осигуравача 
бр.____________од___________(попуњава понуђач) која је одабрана као понуда са 
најнижом понуђеном премијом, утврђује се годишњи износ премије од 
_________________(словима:______________________________________и____/100). 
Годишњи износ из става 1. овог члана са урачунатим порезом на премије неживотних 
осигурања од 5% износи __________ (словима:_______________________и 
____100).Уговорена вредност за услуге из тачке 1. овог уговора износи 
______________________ динара.  
Полиса Осигуравача за свако возило појединачно као и општи услови чине саставни део 
овог уговора. 
Уговарачи су сагласни да се полиса уручује осигуранику приликом извршавања 
регистрације сваког возила појединачно, односно како буде истицала претходна 
регистрација. 
Осигуравач је у обавези да у Полиси тачно наведе обавезујућа правила, услове као и 
тарифе осигурања. 
Полису осигурања потписују Осигуравач и Осигураник.  

-Валута услови плаћања и обавезе оссигураника-   
  Тачка 3.  

Осигураник ће премију осигурања плаћати сукцесивно у 12 (дванаест) бескаматних 
месечних рата. 
 Осигураник се обавезује да по издатим полисама за каско осигурање и рачунима 
испостављеним од осигуравача изврши плаћање премије осигурања у року од преко 15 
дана од датума пријема рачуна од стране Осигураника а најдуже 45 дана. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2015. годину 
(Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих обавеза насталих у 2015. 
години вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2015. 
годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2016. 
годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, обавезе Наручиоца из овог уговора 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  
Осигураник је дужан да током трајања уговора о осигурању обавештава Осигуравача о 
свим околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем. 
У случају настанака осигураног случаја осигураник пријављује осигуравачу настанак 
осигураног случаја и доставља му сву потребну докуменатцију за реализацију напалте 
штете. 
 

-Обавезе Осигуравача-  
Тачка 4.  

Осигуравач на основу овог уговора и понуде бр. _________од ________(попуњава 
понуђач) има обавезу да обезбеди осигурање и надокнади штету коју употребом моторног 
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возила Осигураник (Уговарач осигурања ) причини трећим лицима у складу са понудом, 
условима осигурања за осигурани период и овим Уговором као и да изда полисе 
осигурања и уручи Осигуранику услове осигурања по ризицима који чине предмет овог 
уговора. 
Осигуравач се обавезује да ће у случају настанка осигураног случаја пружити 
Осигуранику правовремену и ефикасну услугу при процени и ликвидацији као и да ће ако 
се деси догађај који је уговором предвиђен као осигурани случај исплатити осигуранику  
(Уговарачу осигурања) или одређеном трећем лицу накнаду из осигурања одн. Уговорену 
своту (суму) осигурања. 
Рок исплате одштете је највише _________________(попуњава понуђач) дана од дана 
комплетирања одштетног захтева. 

Уредно попуњен Европски извештај о саобраћајној несрећи може да се користи као 
одштетни захтев. 
У случају да осигуравач не исплати одштету у назначеном року, Осигураник ће зарачунати 
затезну камату. 
Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја Осигуранику исплати накнаду из 
осигурања или суму одређену уговором у уговореном року који не може бити дужи од 
четрнаест дана рачунајући од дана када је осигуравач добио обавештење да се осигурани 
случај догодио. 
 
                                          -Средства финансијског обезбеђења- 

Тачка 5.  
Осигуравач се обавезује да приликом потписивања уговора, Осигуранику достави бланко  
соло без протеста, наплативу на први позив оверену и потписану меницу и менично 
овлашћење за пуштање менице на наплату у висини од 10% од укупне вредности 
потписаног уговора са порезом, као гаранцију уредног извршавања уговорених обавеза.  
Уколико Осигуравач не испуни обавезу из става 1. овог члана овај уговор не производи 
правна дејства односно сматраће се да није ни закључен. 
Меница се може дати на наплату уколико Осигуравач одустане од извршења целог или 
дела уговора, као и услучају неизвршавања уговорних обавеза у складу са уговором од 
стране Осигуравача. 
                                                            - Доцња - 
                                                             Тачка 6. 

 
У случају исплате штете од осигураних ризика ван уговореног рока, Осигуравач је у 
обавези да за сваки дан закашњења исплати Осигуранику на име уговорне казне 0,5% од 
износа целокупне висине штете али не више од 5%. 
У случају да Осигуравач  не изврши своју уговорену обавезу ни у року од 15 дана од 
истека рока Осигураник задржава право једностраног раскида уговора. 
Уговорна казна ће бити наплаћена реализацијом менице од стране Осигураника. 

 
                                 -    Период осигурања - 
                                                Тачка 7. 

Уговор о осигурању је закључен кад уговарачи потпишу полису осигурања или лист 
покрића. 
Овај уговор се закључује на период осигурања у трајању од годину дана односно до 
коначног испуњења уговорених обавеза и ступа на снагу даном закључења. 
Уговорне стране могу у току трајања уговора , исти споразумно раскинути са отказним 
роком од 15 дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора. У том случају 
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споразумно се утврђују висина и начин испуњења међусобних доспелих обавеза, 
насталих до дана споразумног раскида Уговора. 
Свака уговорна страна има право да једнострано раскине Уговор, уколико друга уговорна 
страна не извршава уговором предвиђене обавезе уз поштовање отказног рока од 30 
дана. 
Осигураник може да раскине овај Уговор у целини или делимично, достављањем 
Осигуравачу писаног обавештења о неиспуњењу или неуредном испуњењу обавеза са 
навођењем разлога за раскид Уговора. Под неуредним испуњењем се сматра задоцњење 
у испуњењу или испуњење са недостацима. 
 
 

-    Промена података - 
                                                Тачка 8. 

 
Осигуравач се обавезује да у року од 3 дана од дана настанка промене обавести 
Осигураника о свакој промени података – назив фирме, адреса седишта, број рачуна, 
ПИБ, матични број... у супротном одговара Осигуранику за сваку штету нанету 
непоштовањем ове одредбе. 

 
-    Решавање спорова - 

                                                Тачка 9. 
 

Евентуалне спорове уговарачи ће решавати мирним путем, у супротном, већ сад 
уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 
На све околности које нису регулисане овим Уговором примењиваће се одредбе ЗОО и 
других позитивних прописа. 
 
                                                      -Остале одредбе- 
                                                              Тачка 10 
Прочитано, протумачено, без примедби на текст потписано. 
Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих  Осигураник задржава 3 а 
Осигуравач 2 примерка. 
 
 
ЗА ОСИГУРАВАЧА:                                                                ЗА ОСИГУРАНИКА: 
_____________________                                                     _____________________                                                                                    

 
 

                   
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке 
понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 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 модел уговора 

. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга-  Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање 
возила са техничким прегледом и регистрацијом, редни број 35/15/ЈНМВ, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________,  
                          (Назив понуђача,седиште,ПИБ, матични број) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

 

 
 
     

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку услуга- 
Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила са техничким прегледом и 
регистрацијом, редни број 35/15/ЈНМВ, поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 


