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МУЗЕЈВОЈВОДИНЕ 
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На основу чл. 36. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у 

даљем тексту: Закон), чл. 5. 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 број  1.2.1, 

03- 494  и Решења о именовању  Лица за спровођење поступка јавне набавке бр. 1.2.1, 

03- 494, припремљена је : 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуге осигурања  

     ЈН бр. 1.2.1 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 

  

 

2 

 

II 

 

 

 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

3 

 

III 

Техничка документација и планови, односно 

документација о кредитној способности наручиоца у 

случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 

11 

 

IV 

 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

11 

V 

 

Критеријум за доделу уговора:  

13 

VI 

 

Образаци који чине саставни део понуде  

14 

VII 

 

Модел уговора  

21 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

 

23 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Музеј Војводине   

Адреса: 21000 Нови Сад,  Дунавска 35  

Интернет страница: www.музејвојводине.орг.рс 

 

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

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1.2.1 је набавка услуга осигурања имовине, моторних 

возила и радника Музеја  
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ОРЈН: 66510000-8 услуге осигурања  

 

4. У колико је набавка обликована по партијама, опис сваке партије   
Набавка није обликована по партијама.  

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка  

Јавна набавка није резервисна  

 

6. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Миленко Ушћебрка  

Е - маил адреса : миленко.усцебрка@гмаил.цом  

Телефон : 063/457 995 

 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

Предмет јавне набавке су услуге осигурања имовине, возила и радника музеја према 

платном списку Музеја Војводине и обухвата:  

 
1. 

 

Осигурање грађевинских објеката   

2. 

 

Осигурање канцелариске опреме  

3. 

 

Осигурање рачунарске опреме  

 

 

4. 

 

Осигурање предмета (музеалија) у збиркама  у депоима , на сталној поставци у зграда 

музеја у Дунавској 35, 37, у Етно кући у Бачком Јарку и у Музејском комплексу у 

Кулпину  

5. 

 

Осигурање свих стакала и огледала у музеју 

6. 

 

Осигурање позајмљених предмета од других музеја на сталној поставци 

7.  

 

Осигурање позајмљених предмета од Војног музеја из Београда 

8. 

 

Осигурање позајмљених предмета од Галерије Матице српске 

9. 

 

Одговорност из делатности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица 

10. 

 

Осигурање запослених од последица несрећног случаја  

 

11. 

 

Услуге животног осигурања 

12. 

 

Каско осигурање возила музеја 

13. 

 

Осигурање покретне технике 
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ОСИГУРАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА  МУЗЕЈА У ДУНАВСКОЈ 35, 37 У 

НОВОМ САДУ - Образц 1 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина 

покрића 

Начин 

осигурања 

Сума 

осигурања 

Износ премије 

- Пожар  

- поплава  

- излив воде из   

  инсталација 

/водоводних, 

канализационих, 

топлотних/ 

-Грађевински 

објекти 

 

 

- Основни 

ризици 

 

 

- На уговорену 

вредност 

 

 

Зграда у 

Дунавској 35 

70.000.000,00 

дин. 

Зграда у 

Дунавској 37 

130.000.000,00 

 

 

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

 

 

                                                 

                                                               м.п.                  Потпис понуђача  

 

                                                                                 ______________________  
 

 

 

 

 

ОСИГУРАЊЕ  КАНЦЕЛАРИСКЕ ОПРЕМЕ - Образац бр. 2 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина 

покрића 

Начин 

осигурања 

Сума 

осигурања 

Износ премије 

- Пожар  

- поплава  

- излив воде из   

  инсталација 

/водоводних, 

канализационих, 

топлотних/ 

- канцелариска 

опрема 

- Основни 

ризици 

 

 

- На уговорену 

вредност  

 

 

 

16.000.000,00 

дин. 

 

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

 

 

                                                 

                                                               м.п.                  Потпис понуђача  

                                                                            

                                                                                ______________________  
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ОСИГУРАЊЕ   РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - Образац бр. 3 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина 

покрића 

Начин 

осигурања 

Сума 

осигурања 

Износ премије 

- крађа 

- провална 

крађа 

- квар 

- лом 

120 Рачунара са 

припадајућом 

опрема 

/штампач, 

скенер, 

тастатура, миш/ 

 

 15 тач скрин 

рачунара 

 

Софтверски 

пакет ИМУС 

 

Основни 

ризици 

На уговорену 

вредност 

4.000.000,00 

дин. 

 

Доплатак за 

откуп 

амортизоване 

вредности код 

делимичних 

штета 

На пуну суму  

Доплатак за 

откуп одбитне 

франшизе 

 

На пуну суму  

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

 

 

                                                               м.п.               Потпис понуђача  

 

                                                                                 ____________________  
 

 

 

ОСИГУРАЊЕ ПРЕДМЕТА/ МУЗЕАЛИЈА / У ЗБИРКАМА МУЗЕЈА 

у Дунавској 35, 37, Етно кући Брвнара у Бачком Јарку и у Музејском комплексу у 

Кулпину - Образац бр. 4 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина 

покрића 

Начин 

осигурања 

Сума осигурања Износ 

премије 

-Пожар 

 

-Разбојништво 

  

-Провална  

  крађа 

 

- Крађа 

 

Према списку 

уметничких 

предмата који  

води  Музеј 

Војводине  

 

 

 

 

 На основни 

ризик 

 

 

 

 

 

На први ризик 

 

201.102.904,62 

 

 

15.000.000,00 

 

 

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

Напомена : у Музеју постоји чуварска служба 24 часа и видео надзор. 

                                                 

                                                               м.п.               Потпис понуђача  

 

                                                                            _______________________  
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ОСИГУРАЊЕ СВИХ СТАКАЛА И ОГЛЕДАЛА -  Образац бр. 5 

 

 
Ризик Предмет осигурања Ширина 

покрића 

Начин 

осигурања 

Сума 

осигурања 

Износ премије 

- Лом стакла - сва стакла и огледала на 

и у просторијама Музеја 

, разних врста и дебљина 

и то :  

- дебљина до 4 мм 

- дебљина преко 4мм и 

више 

- Витраж у боји  на 

згради  

- стаклена врата 

четворокрилна величине 

6 м * 2 м  

 

 

Основни 

ризик 

 

На први 

ризик  

 

 

 

 

 

 

- 200.000,00 

дин. 

- 200.000,00 

дин. 

- 750.000,00 

 

- 200.000,00 

 

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

Напомена : у Музеју постоји чуварска служба 24 часа и видео надзор. 

 

                                                 

                                                               м.п.               Потпис понуђача  

 

                                                                              ________________________ 

 

 

ОСИГУРАЊЕ ПОЗАЈМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ОД ДРУГИХ МУЗЕЈА НА СТАЛНОЈ 

ПОСТАВЦИ - Образац бр. 6 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина покрића Начин 

осигурања 

Сума 

осигурања 

Износ премије 

-пожар 

-провална  

  крађа 

- разбојништво 

Према списку 

уметничких 

предмата који 

води Музеју 

Војводине  

- Основни 

ризици 

 

- Доплатак за 

откуп одбитне 

франшизе 

На први ризик 1.000.000,00 

дин. 

 

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

Напомена : у Музеју постоји чуварска служба 24 часа и видео надзор. 

 

                                                 

                                                               м.п.               Потпис понуђача  

 

                                                                              _________________________  
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ОСИГУРАЊЕ ПОЗАЈМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА  

ОД  ВОЈНОГ МУЗЕЈА ИЗ БЕОГРАДА - Образац бр. 7 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина 

покрића 

Начин 

осигурања 

Сума 

осигурања 

Износ премије 

- Пожар 

-Провална  

  крађа 

- Разбојништво 

- тешки митраљез 

„Максим“ 710 

- пушкомитраљез 

ДП- 3340 

 

Основни 

ризици 

 

На први ризик 

 

 

- 100.000,00 

дин. 

- 100.000,00 

дин. 

 

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

Напомена : у Музеју постоји чуварска служба 24 часа и видео надзор. 

                                                 

                                                               м.п.               Потпис понуђача 

 

                                                                              _________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОСИГУРАЊЕ ПОЗАЈМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ОД ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ НА 

СТАЛНОЈ ПОСТАВЦИ - Образац бр. 8 

 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина 

покрића 

Начин 

осигурања 

Сума осигурања Износ премије 

- Пожар 

 

- Крађа 

- Разбојништво 

Према списку 

уметничких 

предмата  

(слика) 

Основни 

ризици 

 

 

 

На први 

ризик 

 

12.000.000,00 дин. 

 

 

2.000.000,00 

 

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

Напомена : у Музеју постоји чуварска служба 24 часа и видео надзор. 

                                          

                                                 

                                                               м.п.               Потпис понуђача  

 

                                                                              ________________________  
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ОДГОВОРНОСТ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА И 

СТВАРИМА ТРЕЋИХ ЛИЦА - Образац бр. 9 

 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина 

покрића 

Сума осигурања Износ премије 

Основни ризик 

опште 

одговорности 

Одговорност 

из делатности 

за штету 

причињену 

трећим лицима 

и стварима 

трећих лица 

- Основни     

  ризици 

 

 

 

 

 

- причињена штета на уговорени 

износ од 500.000,00 дин. 

 

                                                Годишња премија са ПДВ 

 
 

 

 

                                                               м.п.               Потпис понуђача  

 

                                                                             ________________________ 

 
 

 
 

 

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА - Образац бр. 10 

 

 

 
Ризик  

 

Предмет  

осигурања 

Ширина 

покрића 

Осигурава се  Сума 

осигурања 

Износ  

премије  

смрт услед  

незгоде 

запослени  

радници  

према  

платном  

списку- 111 

свугде и на  

сваком  

месту, 24  

часа 

смрт услед  

незгоде  

 

200.000,00 

 

инвалидитет 

 

трајни 

инвалидитет 

 

300.000,00 

 

дневна 

накнада 

дневна 

накнада 

 

500,00 

 

трошкови 

 лећења 

трошкови 

лечења 

 

100.000,00 

 

Укупна годишња премија за осигурање запослених од последица  

несрећног случаја  са ПДВ 

 

 

                  Списак радника Музеја Војводине по годинама рођења  

                   

              Годиште                                                  Бр. радника 

1954. 1 

1955. 3 

1956. 2 

1957. 7 

1958. 2 
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1959. 3 

1960. 2 

1961. 3 

1962. 1 

1963. 4 

1964. 6 

1965. 8 

1966. 2 

1967. 5 

1968. 3 

1969. 5 

1970. 3 

1971. 8 

1972. 6 

1973. 3 

1974. 1 

1975. 2 

1976. 5 

1977. 2 

1978. 3 

1979. 4 

1980. 4 

1981. 2 

1982. 3 

1983.  2 

1984 2 

1985. 1 

1987. 2 

1989. 1 

 

                                                                                                           Укупно  : 111 

 

 

 

 

                                                                                м.п                      Потпис понуђача  

 

                                                                                                       _________________________  
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                     УСЛУГЕ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА                                                      Образац бр. 11 

 

 
Ризик  

 

Предмет  

осигурања 

Ширина 

покрића 

Осигурава се  Сума 

осигурања 

Износ  

премије  

смрт услед  

болести 

 

 

 

 

 

запослени  

радници  

према  

платном  

списку- 109 

свугде и на  

сваком  

месту, 24  

часа 

смрт услед  

болести  

 

 

200.000,00 

 

 

 

Укупна годишња премија са ПДВ 

 

 

                                                                                 

 

                                                                            м.п                             Потпис понуђача  

 

                                                                                                       _________________________  

 
 

КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ СА ПДВ-ом - Образац бр. 12 

 

 

 
 

редни 

број  

 

марка и тип 

возила 

година 

производње 

 

снага (кw) 

радна 

запремина  

у ццм 

 

сума 

осигурања 

 

износ премије 

 

1. 

 

Комби 

Ренаулт мастер 

ФГ2Л3П3М5 

 

2006. 

 

84 

 

2.463 

 

2.562.486,00 

 

2. 

 

Рено Меган  2012. 74 1598 1.399.514,00  

3 

 

Дациа Докер 2018. 115 1197 1.592,040,00  

4. 

 

Лада 111 2005. 66,7 1499 880.000,00  

5. 

 

Лада 4*4  УРБАН  2017. 61  1690  1.352.325,00   

  

                                                              годишња премија са ПДВ  

 

напомена:  

1. ширина покрића – основни ризици, ризик крађе у Србији и ЕУ 

2. возила ће бити укључена у систем каског осигурања по истеку предходних полиса. 

 

 

                                            м.п.                                Потпис понуђача  

 

                                                                              _______________________ 
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ОСИГУРАЊЕ   ПОКРЕТНЕ ТЕХНИКЕ  - Образац бр. 13 

 

 
Ризик Предмет 

осигурања 

Ширина 

покрића 

Начин 

осигурања 

Сума 

осигурања 

Износ премије 

- пожар  

- крађа + 

разбојништво  

- лом – квар  

Покретна 

техника : 

фотографска 

опрема / фото 

апарати, 

камере и друга 

слична опрема/ 

 

Основни 

ризици 

 

 

 

 

На први ризик 

 

500.000,00 дин. 

 

                                                Годишња премија са ПДВ  

 
 

 

 

 

                                                               м.п.               Потпис понуђача  

 

                                                                                 ____________________  

 

 

 

 

 

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

 

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

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

ЗАКОНА 

 

a. 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); 
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4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописима.  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2    Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора    

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке: 

 

А ) Финасиски капацитет : 

1) Да понуђач, на дан 31.12.2018. год. има апсолутну разлику између гарантних резерви 

и маргине солвентности у висини од најмање 600.000.000,00 динара.  

Доказ: Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 

31.12.2018. год. 

Б ) пословни капацитет  

Б1)Да понуђач има успостављен систем квалитета  (ИСО 9001: 2015 систем 

менаџмента и управљања квалитетом). Доказује се фотокопијом важећег сертификата;  

Б2)  Да понуђач има  ажурност у решавању штета  (НБС)  већу од 95 %,  

 
Број решених штета у 2017 + број сторнираних и  одбијених штета у 2018                                                         

Аж = ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
            Број резервисаних штета у 2017. + број пријављених штетау 2018.                  
 

Ажурност у решавању штета утврђује се на основу података које осигуравајућа 

друштва достављају Народној банци Србије, сектору за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељења за актуарске послове 1 статистику, и то: 

Извештај „број штета по друштвима за осигурање у 2018. год. са интернет странице 

НБС. 

- број решених штета у 2018. на дан 31.12.2018. ___________________________ 

- број одбијених и сторнираних штета у 2018. _____________________________ 

- број резервисаних штета у 2017. _______________________________________ 

- број пријављених штета на дан 31.12.2018. ______________________________ 

 

 

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 и  

за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

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.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

 

 

2)УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 



 13 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве  ( Образац 5. у 

поглављу ВИ ове конкурсне документације)  , којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

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

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1 тачка 1 до 4 закона. У 

том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача (Образац 

6. у пглављу ВИ ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђачи из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1 до 4 закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају Изјава (Образац 5. у поглављу ВИ ове конкурсне 

документације)  ,  мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

 

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. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 

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

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

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

да је документује на прописани начин. 

 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

1. Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене 

цене  

 
2. Елементи критеријума односно начина на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две иливише понуда са једнаким бројем пондера или 

истом најнижом понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, односно ист најнижу понуђену цену 

наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који има већи проценат ажурности у 

решавању штета у 2018. год, ако је и то исто онда ће наручилац доделити уговор понуђачу који 

је први доставио своју понуду наручиоцу. 
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VI     ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

1)  Образац понуде ( Образац 1); 

2)  Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3)  Образац трошкова припреме понуде (Ообразац 3); 

4)  Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке- члан 75 и 76 закона, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 5), 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке- члан 75 закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 

 

                                                                                                       

                                                                                                               ( ОБРАЗАЦ 1)  

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за ЈН број 1.2.1.  

 

 

Назив понуђача  

 
 

Адреса понуђача  

 
 

Одговорно лице понуђача  

 
 

Матични број понуђача/ 

ЈМБГ за физичко лице  
 

ПИБ понуђача  

 
 

Име особе за контакт 

 
 

Електронска адреса понуђача /е-маил 

 
 

Телефон 

 
 

Факс 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке  

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

 

 

 

А) САМОСТАЛНО  
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Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

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. 

 

 

 

3)   ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача   

 
 

Адреса   

 
 

Одговорно лице   

 
 

Матични број  

  
 

ПИБ   

 
 

Име особе за контакт 

 
 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

 

 

Напомена: „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 довољан број примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

 

 

 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди  
 

Адреса  
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1)  Матични број  

 
 

ПИБ  

 
 

Име особе за контакт  

 
 

 

 

 

2)  

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди  
 

Адреса  

 
 

Матични број  

 
 

ПИБ  

 
 

Име особе за контакт  

 
 

 

Напомена: „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 довољан 

број примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који учествује у заједничкој 

понуди. 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Предмет набавке су услуге осигурања имовине, моторних возила и радника музеја    

 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

 

Рок и начин плаћања 

 

наручилац ће вршити плаћање у 12 месечних рата 

на основу примљене фактуре у року од 45 дна од  

пријема сваке фактуре   

Рок важења понуде  

 

30 дана  

 

 

Датум: ____________________      м.п.      Понуђач: _______________________________ 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени.Уколико понуђач 

подноси заједничку понуду, група понуђачаможе 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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно.                                                                         
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   ( ОБРАЗАЦ  2)  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 
Редни 

број  

 

Укупна годишња премија за осигурање              

 

 

Премиска 

стопа 

 

Износ премије 

без ПДВ-а 

 

Износ премије са  

ПДВ - ом 

1. 

 

Осигурање грађевинских објеката      

2. 

 

Осигурање канцелариске опреме     

3. 

 

Осигурање рачунарске опреме     

4. 

 

 

 

Осигурање предмета (музеалија) у 

збиркама  у депоима , на сталној 

поставци у зграда музеја у Дунавској 35, 

37 , у етно кући „Брвнара“ у Бачком 

Јарку и у Музејском комплексу у  

Кулпину  

   

5. 

 

Осигурање свих стакала и огледала у 

музеју 

   

6. 

 

Осигурање позајмљених предмета од 

других музеја на сталној поставци 

   

7.  

 

Осигурање позајмљених предмета од 

Војног музеја из Београда 

   

8. 

 

Осигурање позајмљених предмета од 

Галерије Матице српске 

   

9. 

 

Одговорност из делатности за штету 

причињену трећим лицима и стварима 

трећих лица 

   

10. 

 

Осигурање запослених од последица 

несрећног случаја 

   

11. 

 

Услуге животног осигурања    

12. 

 

Каско осигурање возила музеја    

13. 

 

Осигурање покретне технике    

 

                        Укупан износ за осигурање  
  

                                                  

                                                           м.п.   

 

У ___________________                              

                                                                                          Потпис понуђача                                                                                    

 

                                                                                  ____________________________ 
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  3)  

 

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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Место и датум                               м.п.                             Понуђач  

________________________                                       ____________________ 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                                    ( ОБРАЗАЦ 4 )  

 

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  бр. 1.2.1.  поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 Датум: ______________________         м.п.                            Потпис понуђача  
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                                                                                               _______________________ 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.                                                                                     

 

 

 

   ( ОБРАЗАЦ 5 ) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛАН 75. И 76. 

 

 

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

следећу  

    

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

број 1.2.1, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар(чл.75. ст. 1. тачка 1. закона ); 

 

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 (чл.75. ст. 1. тачка 2. закона); 

 

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

прописима Републике Србије (чл.75. ст. 1. тачка 4. закона ); 

 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да немају 

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

закона ); 

5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.  

 

6)   Понуђач испуњава и  додатне услове за учешће у поступку ове јавне набавке. 
 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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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. закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

                                                                                      

 

                                                                                                           ( ОБРАЗАЦ 6 ) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛАН 75.  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу    

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке број 1.2.1., 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(чл.75. ст. 1. тачка 1. закона ); 

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 (чл.75. ст. 1. тачка 2. закона); 

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

са прописима Републике Србије (чл.75. ст. 1. тачка 4. закона ); 

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

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

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

закона ); 

 5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.  

 

 

 Датум:_____________                                                                    Понуђач: 

 

                                                               М.П.                     _____________________                       

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверна печатом. 
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VII    МОДЕЛ УГОВОРА   

 

 
 

Закључен између: 
Наручиоца  Музеј Војводине, са седиштем у Новом Саду, улица Дунавска 35,  

ПИБ: 101692126,  Матични број: 08434042 

Број рачуна: 840-539664-66    Назив банке: Управа за јавна плаћања, 

Телефон: 021/420-566           

кога заступа  директор др Драго Његован (у даљем тексту: Осигураник)          и 

 

______________________________________________ назив понуђача), са седиштем у  

_________________________________________________________________,  

Одговорно лице понуђача: _____________________ 

ПИБ : _______________________  Матични број понуђача : ______________________   

Број рачуна: _____________________________     Назив банке: ____________________ 

(у даљем тексту: Осигуравач). 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 1.2.1. 

Број и датум одлуке о додели уговора: _____________ од ______________2019. год. 

Понуда изабраног понуђача бр. _______ од __________________________. 
 

Члан 1. 

Осигуравач и Осигураник сагласно закључују уговор о осигурању покретне и 

непокретне имовине,возила и запослених, а у складу са понудом број _______________ 

од __________2019.  

Члан 2. 

Осигураник се обавезује да сву своју имовину, возила и запослене осигуравати код 

осигуравача почев од 01.07.2019. год. од 00 часова   до 30.06.2020. год. до 24 часа. 

Члан 3. 

Осигураник и Осигуравач су сагласни да: 

- се осигурање имовине Осигураника има извршити најмање у обиму по захтеву 

чији је саставни део достављен уз позив за учешће на конкурсу, 

- осигурање лица (запослених) Осигураника од последица несрећног случаја је 

обавезно за све запослене; како на неодређено време тако и на одређено, а по 

евиденцији послодавца, 

- за сваку годину осигурања потпишу полисе према вредности имовине 

дефинисане у захтеву Осигураника – за текућу годину осигурања.  

 

Члан 4. 

Износ укупне годишње премије за осигурање имовине Осигураника износи 

_____________ динара без пореза на премију неживотних осигурања.Износ укупне 

годишње премије за каско осигурање возила Осигураника износи 

____________________ динара без пореза на премију неживотних осигурања. 

Износ укупне годишње премије за осигурање свих запослених код Осигураника од 

последица несрећног случаја – незгоде износи __________________ динара. Осигурање 

од последица несрећног случаја  незгоде је ослобођено  плаћања пореза на премију. 
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Члан 5. 

Обрачунати износ осигурања имовине, возила и запослених износи укупно: 

_____________ динара, са порезом на премију неживотних осигурања. 

Цена услуге, односно износ премије, из става 1. овог члана је фиксна за сваки 

појединачни предмет осигурања, у току  важења овог уговора, односно у периоду од  

01.07.2019. до 30.06.2020.                    

Премијске стопе су фиксне за све време трајања овог уговора. 

Начин плаћања премије осигурања: 

      -   на 12 месечних рата 

Порез на премију се плаћа уз прву рату и не може се компензовати. 

Осигураник ће уплатити Осигуравачу премију осигурања на његов рачун број:  

__________________________________, који се води код ___________________ банке. 

 

Члан 6. 

Осигуравач је дужан да у тренутку закључења уговора, преда Осигуранику бланко соло 

меницу, менично овлашћење и копију депо картона, за добро извршење посла. 

Меница треба да буде са клаузулом »без протеста« и роком доспећа »по виђењу.  

Осигуравач је дужан да региструје меницу код Народне банке Србије, у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 

овлашћења. 

Меница  за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 

рока.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

Осигуравач је дужан да продужи рок важења менице. 

Наручилац ће уновчити меницу уколико Осигуравач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 

Члан 7. 

У случају да Осигураник поступи супротно одредбама овог уговора, губи право на 

попусте одобрене посебним полисама и дужан је Осигуравачу исплатити 

ревалоризоване износе попуста у року од 15 дана по раскиду уговора. 

Члан 8. 

У случају спора по овом уговору уговарачи уговарају надлежност суда у Новом Саду. 

Члан 9. 

Овај Уговор је састављен у 4 примерка, од којих свака страна задржава по 2 примерка. 

 

 

       ОСИГУРАВАЧ:                         ОСИГУРАНИК: 

  

_____________________                               ______________________ 
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VIII    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: Музеј Војводине, Дунавска 35, 21000 Нови Сад, са 

назнаком: ,,Понуда за јавна набавку услуга осигурања , ЈН бр. 1.2.1. - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 06.06. 2019. до 11 часова.  

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

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

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

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.  

 
3. обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једни или више 

партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет 

јавне набавке обликован у више партија 

Набавка није обликована по партијама  

 

4.  понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
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: Музеј Војводине, 

Дунавска 35, 21000 Нови Сад, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  бр. 1.2.1. - не отварати” или 

„Допуна понуде за јавну набавку  бр. 1.2.1. - не отварати” или 

„Опозив понуде за јавну набавку бр. 1.2.1.  - не отварати”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 1.2.1. – „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. 
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6. учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде ( Образац 1. у поглављу VI конкурсне документације)  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 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 конкурсној документацији  у сладу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

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 садржи:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2)понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

3)понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

4)понуђача који ће издати рачун,  

5)рачун на који ће бити извршено плаћање,  

6)обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

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. 
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9. начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина наручивања и услова плаћања. 

Рок плаћања износи 45 дана од пријема рачуна/фактуре од стране наручиоца. 

Плаћање се врши на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.   

9.2 Захтев у погледу места извршења набавке  
Место извршења набавке: Изабрани понуђач ће Наручиоцу испоручити предмет 

набавке на следећој адреси: Музеј Војводине, Дунавска 35, Нови Сад. 

9.3 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. 

 

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 на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Након закључења уговора цена се може мењати у складу са објективним разлозима тј. 

може се усклађивати са растом цена на мало. 

За оцену понуде узимаће се  у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 
11. подаци о врсти, садржини,  начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

Осигуравач је дужан да у тренутку закључења уговора, преда Осигуранику бланко соло 

меницу, менично овлашћење и копију депо картона, за добро извршење посла. 

Меница треба да буде са клаузулом »без протеста« и роком доспећа »по виђењу.  

Осигуравач је дужан да региструје меницу код Народне банке Србије, у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 

овлашћења. 

Меница  за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 

рока.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

Осигуравач је дужан да продужи рок важења менице. 

Наручилац ће уновчити меницу уколико Осигуравач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 

 
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. 
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13.  начин преузимања техничке документације и планова, односно појединих 

њених делова 

 
14. додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште 

milenko.uscebrka@gmail.com и на факс 021/520-135, 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 1.2.1.”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. Закона. 

 
15. додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача  

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

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

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

односно његовог подизвођача.  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.   

   
16. 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. 

 
17.  начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног 

споразумау конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

mailto:milenko.uscebrka@gmail.com
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, 

а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 

примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 

закона о јавним набавкама 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 члана 63. став 3, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Одредбе члана 63. став 3 и 4 закона не примењују се у случају преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим 

повезано лице није учествовало у том поступку. 

Пре доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 

одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки, а 5 дна у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели 

уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а закона о јавним 

набавкама. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 63. став 3 

и 4, 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.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3 Љ. 

 

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

60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда. Број жиро рачуна: 840-30678845-06, 

позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права, сврха: Такса за ЗЗП, корисник: Буџет Републике Србије.  


