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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, у даљем тексту Закон) а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број 18-29/15 од 29.04.2015. године и Решења о образовању 

Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 18-29/15-1 од 

29.04.2015. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности 

припремила је 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

у поступку јавне набавке мале вредности 

Набавка услуге осигурања 

бр. 18-29/15 

 

 

Садржај: 

 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о предмету јавне набавке  

3. Техничке карактеристике – Спецификација услугa осигурањa 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

5. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона, за понуђача, Образац бр. 5. 

6. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона, за подизвођача, Образац бр. 6.  

7. Образац изјаве испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона, за сваког од понуђача из групе 

понуђача, Образац бр. 7 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

9. Образац понуде, Образац бр. 9 

10. Модел уговора 

11. Образац трошкова припреме понуде, Образац бр. 11 

12. Образац изјаве о независној понуди, Образац бр. 12 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Матица српска, Матице српске 1, Нови Сад 

Интернет страница www.maticasrpska.org.rs 

 

1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности (у даљем тексту: 

ЈНМВ) у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. 

  

1.3. Предмет јавне набавке број 18-29/15 су услуге осигурања.  

 

1.4. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења 

Уговора о јавној набавци.  

 

1.5. Контакт 

Матицa српскa, Матице српске 1, Нови Сад; Одељење правних и општих послова, 

факс: 021/528-901, Весна Стојановић, email: vstojanovic@maticasrska.org.rs 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

 

Предмет ЈНМВ бр. 18-29/15 су услуге осигурања према приложеној спецификацији, за 

период у трајању од једне године.  

Ознака  из општег речника набавке: 66510000.   

 

2.2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака 

из општег речника набавке  

 

Ова јавна набавка није обликована по партијама.  
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ОСИГУРАЊА  

 

 

а) Пожар цивил 

Грађевински објекти и остале непокретности, на уговорену вредност: 

Грађевински објекти..................................................................сума осигурања 762.170.104,00 

Опрема...........................................................................................сума осигурања   7.287.257,00 

Поплава и бујица за опрему, на први ризик ...............................сума осигурања  2.000.000,00  

Поплава, бујица и високе воде за објекте,  

на први ризик.................................................................................сума осигурања    8.000.000,00  

Излив воде из инсталација за објекте,  

на први ризик ................................................................................сума осигурања   8.000.000,00  

Излив воде из инсталација за опрему,  

на први ризик ................................................................................сума осигурања   5.000.000,00  

 

б) Лом машина 

- Опрема на уговорену вредност................................................... сума осигурања 1.280.000,00 

Доплатак: Откуп амортизоване вредности код делимичних штета и откуп одбитне 

франшизе. 

 

-Механичка опрема на уговорену вредност ..............................................5% од грађевинских 

објеката 

Доплатак: Откуп амортизоване вредности код делимичних штета, откуп одбитне 

франшизе, за земљане радове и за изналажење грешке. 

 

- Рачунарска опрема на уговорену вредност:  

сервер UH270E HP 3y Nbd ProLiant DL 18x HW .........................сума осигурања 1.363.519,00 
Доплатак: откуп амортизоване вредности код делимичних штета, откуп одбитне франшизе  

-Покретна техника, на први ризик......................................................сума осигурања 50.000,00 

Доплатак: откуп амортизоване вредности код делимичних штета, откуп одбитне франшизе  

 
в) Лом стакла 

Стакла и огледала дебљине 4мм и више,  

помична на први ризик .....................................................................сума осигурања 120.000,00 

Стакла и огледала дебљине 4 мм и више,  

непомична на први ризик ................................................................. сума осигурања 120.000,00 

 

г) Каско осигурање возила: 

 

ŠKODA SUPER B AMBITION 1,9 TDI, br. motora BXEA87808, br. šasije 

TMBAD63T099017178, god. proizvodnje 2008. godine, reg. oznake NS 068 VA; 
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д) - Осигурање возача и путника (4+1): за случај смрти 400.000,00 динара, а за случај 

инвалидитета 800.000,00 динара по особи за возила: 

 

1) ŠKODA SUPER B AMBITION 1,9 TDI, br. motora BXEA87808, br. šasije 

TMBAD63T099017178, god. proizvodnje 2008. godine, reg. oznake NS 068 VA; 

 

ђ) Осигурање запослених од последица несрећног случаја (46 запослених, 

администрација): 

- Смрт услед незгоде .....................................................................................................400.000,00 

- Трајни инвалидитет .....................................................................................................800.000,00 

- Смрт услед болести .....................................................................................................200.000,00 

- Дневна накнада за дане спречености за рад услед несрећног случаја...........................200,00 

- Трошкови лечења услед несрећног случаја ..............................................................100.000,00 

 

е) Додатно здравствено осигурање за запослене (46 запослених, администрација): 

- Теже болести ...............................................................................................................200.000,00 

- Хируршке интервенције .............................................................................................200.000,00     
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

4.1.  Понуђач  мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона:  

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

2. да он или 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 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

обављања односно слања позива за подношење понуде 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

6. да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

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

интелектуалне својине 

 

4.2. Понуђач мора да испуњава додатне услове сагласно члану 76. Закона: 

1.   да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

да је понуђач у претходној 2014. години био ликвидан, односно да у наведеном 

периоду понуђачу рачун није био у блокади ни један дан; 

      2.   да располаже неопходним пословним капацитетом и то да: 

да има систем управљања квалитетом према стандардима ISO 9001:2008 

 

4.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона и услове из члана 75. став 1 тачка 5 

Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

4.4. Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне и додатне услове. Услов из члана 75. став 1. тачка 5 дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна 

испуњеност тог услова.  

 

Испуњеност услова се доказује давањем писане изјаве која се подноси на Обрасцу 

који чини саставни део конкурсне документације и попуњава се и потписује од стране 

одговорног лица понуђача, односно подизвођача. 
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                                                                                                                              ОБРАЗАЦ 5 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

За јавну набавку мале вредности број 15-29/15 – набавка услуге осигурања  

 

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

одговорношћу, дајем следећу 

 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

Понуђач _______________________ из ___________________________, улица 

______________________________, у поступку јавне набавке услуге осигурања                 

бр. 18-29/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар;  

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

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. 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; 

5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштите животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине; 

6. Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

понуђач је у претходној 2014. години био ликвидан, односно у наведеном периоду 

понуђачу рачун није био у блокади ни један дан; 

7. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

Понуђач има систем управљања квалитетом према стандардима ISO 9001:2008 

 

 

Место: ___________________                                                                    Понуђач 

 

Датум:   __________________                      М.П.                           ______________________ 

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица)  
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                                                                                                                                      ОБРАЗАЦ 6 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

За јавну набавку мале вредности број 18-29/15 – набавка услуге осигурања 

 

 

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 _______________________ из ___________________________, улица 

______________________________, у поступку јавне набавке услуге осигурања бр. 18-

29/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

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

територији; 

 

Напомена: Уколико има више подизвођача, образац копирати. 

Уколико понуђач наступа без подизвођача, образац се не доставља. 

 

     

Место: ___________________                                                        Подизвођач 

 

Датум:   __________________                      М.П.                 ______________________ 

                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
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                                                                                                                                      ОБРАЗАЦ 7 

 

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА (ПОНУЂАЧА) У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

За јавну набавку мале вредности број 18-29/15 – набавка услуге осигурања 

 

У складу са чланом 81. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, дајем следећу 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

Понуђач _______________________ из ___________________________, улица 

______________________________, у поступку јавне набавке услуге осигурања бр. 18-

29/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

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

регистар;  

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

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. 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; 

5. Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

понуђач је у претходној 2014. години био ликвидан, односно у наведеном периоду 

понуђачу рачун није био у блокади ни један дан 

6. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

Понуђач има систем управљања квалитетом према стандардима ISO 9001:2008 

 

Напомена: Уколико има више учесника у заједничкој понуди, образац копирати. 

Уколико нема заједничке понуде, образац се не доставља. 

 

Место: ___________________                                                 Учесник (понуђач) 

 

Датум:   __________________                      М.П.                 ______________________                                                                                

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

9.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

9.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 

 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из 

конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана 

или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, 

односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се 

одбити.  

 Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији, тако да се при 

отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. 

Понуде са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти или 

кутији на адресу наручиоца Матица српска, Матице српске број 1, Нови Сад, са обавезном 

назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни  написан текст: „ПОНУДА – НЕ 

ОТВАРАТИ – Набавка услуге осигурања, ЈНМВ број 18-29/15“, поштом или лично. На 

полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и име и 

презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини 

коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт. 

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. 

 Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања 

поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде 

да је неблаговремена. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до    

22. 05. 2015. године до 8,00 часова. 

  

Обавезна садржина понуде 

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави: 

 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова 

из чл. 75 Закона, за понуђача (Образац 5. који је саставни део конкурсне 

документације);  

 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова 

из чл. 75 Закона, за подизвођача (Образац 6. који је саставни део 

конкурсне документације који достављају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем); 

 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова 

из чл. 75 Закона, за сваког од понуђача из групе понуђача (Образац 7. 

који је саставни део конкурсне документације који достављају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду); 

 попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 9. који је 

саставни део конкурсне документације).  
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 Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен 

печатом и потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора.  

У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају 

бити наведени сви подизвођачи (Модел уговора је саставни део конкурсне 

докуменатције); 

У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача 

морају бити наведени у моделу уговора. (Модел уговора је саставни део 

конкурсне докуменатције); 

 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди 

(Образац 11. која је саставни део  конкурсне документације); 

 Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац 

Трошкови припремања понуде (Образац 12. могу да попуне понуђачи, 

која је саставни део конкурсне документације) 

 

9.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више 

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

јавне набавке обликован по партијама:   
Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

9.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама: 

Понуда са варијантама није допуштена. 

 

9.5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

доступна: 

Конкурсна документација је доступна на интернет адреси Наручиоца: 

www.maticasrpska.org.rs и на Порталу јавних набавки. 

 

9.6. Начин и рок подношења понуде: 

Понуда се доставља поштом или лично, на адресу: Матицa српскa, Нови Сад, 

Матице српске бр. 1. На предњој страни написати текст: „Понуда за набавку услуге 

осигурања, ЈНМВ број 18-29/15, НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте мора бити 

исписан тачан назив и адреса понуђача и телефон. 

 

Рок за доставу понуде је 22.05.2015. године до 8,00 часова. Понуда ће се сматрати 

благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) најкасније до 

наведеног рока за достављање понуда. Комисија за јавне набавке наручиоца, по окончању 

поступка отварања понуда, вратиће неблаговремено поднете понуде неотворене 

понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

9.7. Место, време и начин отварања понуде: 

Јавно отварање понуда  одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда 

тј. дана 22. 05. 2015. године у 9,00 часова на адреси Наручиоца: Матицa српскa, Матице 

српске 1, Нови Сад, у просторијама Рукописног одељења Матице српске, у присуству 

чланова комисије за предметну јавну набавку. 

 

9.8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у отварању понуда: 

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача. 

http://www.maticasrpska.org.rs/
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Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 

присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку 

наручиоца предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у 

поступку јавног отварања понуда. Овлашћење треба да буде оверено печатом и да садржи 

број и датум, ЈМБГ или број личне карте лица које се овлашћује. 

 

9.9. Начин измене, допуне и опозива понуде: 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

Свако обавештење о изменама,  допунама или опозиву понуде биће припремљено, 

означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде", "Допуна понуде" или 

"Опозив понуде” у поступку јавне набавке услуге осигурања, ЈНМВ бр. 18-29/15,  – 

НЕ ОТВАРАТИ.  

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као 

и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на 

полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за 

контакт. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 

 

9.10. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено 

да учествује 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, понуђач наводи  на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са 

подизвођачем. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 

става ове подтачке (став 5. члана 87. Закона). 

 

9.11. Понуда са подизвођачем: 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем/има. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за 

учешће у поступку јавне набавке на начин предвиђен у делу 5.5. конкурсне документације. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе у поступку јавне 

набавке, односно на извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. 

 

9.12. Заједничка понуда: 

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 понуђачу који ће издати рачун; 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

9.13. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

Начин плаћања: уплата на рачун понуђача. 

Рок плаћања: по издатим фактурама.  

Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуде.  

 

9.14. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ – а. Цена је фиксна.  
Цену треба формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у 

предметној набавци. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје понуђач у свему и на начин и 

условима утврђеним уговором. 

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

складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова 

које сматра меродавним. 

 

9.15. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите 

поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 

 

9.16. Додатне информације и појашњења код наручиоца: 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. 

Закона. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три 

дана од дана пријема захтева, за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 

објавити и на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници. Захтев за 
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додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  

Матица српска, Нови Сад, Матице српске бр.1, путем факса: 021/528-901 или на 

email: vstojanovic@maticasrpska.org.rs са обавезном  напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге 

осигурања, ЈНМВ број 18-29/15. 

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено. 

Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од 

заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано 

лице дужно да учини.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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 

 

 

9.17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 

Наручилац, може да захтева од понуђача, додатна објашњења која ће му помоћи 

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

понуђача односно његовог подизвођача. 

Уколико наручилац процени 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 понуда. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

 

9.18. Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико 

предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу. 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету, за који је понуђач добио 

негативну референцу, наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза 

уколико таквом понуђачу буде додељен уговор. 

Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза 

– бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и 

депо картоном, у вредности од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

трајања који је 30 (тридесет)  дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Додатно обезбеђење се предаје наручиоцу у моменту закључења уговора. 
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9.19. Врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих 

се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и 

методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити 

накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

9.20. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:  
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор 

ће се доделити понуђачу који је први доставио своју понуду. 

 

9.21. Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: 

Накнаду за коришћење патената, као и повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

9.22. Обавештење о начину и року подношења 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 

email: vstojanovic@maticasrpska.org.rs или на факс број: 021/528-901 или препорученом 

пошиљком са повратницом. 

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

против сваке радње наручиоца осим уколико Законом није другачије одређено.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уз Захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе у износу од 40.000,00 динара. Износ уплатити на рачун 

буџета Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 

позив на број 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса за захтев за 

заштиту права број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 

понуда без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или Одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 (пет) 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 подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о 

јавним набавкама, 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. 
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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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

9.23. Обавештење о року за закључење уговора: 

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

року од 8 (осам) дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона. 

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона, пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета 

само једна понуда. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 
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9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

За јавну набавку мале вредности број 18-29/15 – набавка услуге осигурања  

 

 

Назив понуђача:  

 

Адреса:  

 

Место и поштански број:  

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора (пуно име и презиме и 

функција) 

Име: 

Презиме: 

Функција: 

Особа за контакт:  

 

Текући рачун број:  

 

Шифра делатности:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Телефон:  

 

Fax:  

 

E-mail:  

 

Датум:  

 

 

II Понуду подносим (заокружити): 

 

1. самостално 

2. са подизвођачем 

3. као заједничку понуду 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу (III 

табела обрасца понуде) уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде (IV табела обрасца понуде), уколико понуду подноси 

група понуђача. 
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III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1.Назив подизвођача  

 

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке  

 

Део предмета набавке коју ће извршити 

подизвођач 
 

Проценат укупне вредности набавке коју ће 

извршити подизвођач 
 

Телефон/факс  

Електронска пошта  

Особа за контакт  

2.Назив подизвођача  

 

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке  

 
Део предмета набавке коју ће извршити 

подизвођач 
 

Проценат укупне вредности набавке коју ће 

извршити подизвођач 
 

Телефон/факс  

Особа за контакт  

 

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

понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем 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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IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

1. Назив учесника у заједничкој 

 понуди 

 

 

 
Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке 
 

 

Телефон/факс  

Електронска пошта  

Особа за контакт  

2. Назив учесника у заједничкој 

понуди 
 

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке 
 

 

Телефон/факс  

Електронска пошта  

Особа за контакт  

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику заједничке понуде“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико заједничка понуда обухвата већи број 

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

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.   
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V ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Осигурање имовине од пожара и других опасности 

Предмет осигурања / Ризик  

Грађевински објекати и остале непокретности     

Опрема   

Поплава и бујица за опрему на први ризик  

Поплава и бујица за објекате на први ризик  

Излив воде из инсталација за опрему на први ризик  

Излив воде из инсталација за објекате на први ризик  

Укупан износ премије без пореза:  

 

Лом машина 

 

Предмет осигурања  

 

Опрема на уговорену вредност  

Доплатак за откуп амортизоване вредност  

Доплатак за откуп франшизе  

Укупан износ премије без пореза:  

 

Механичка опрема на уговорену вредност  

 

Доплатак за откуп амортизоване вредности  

Доплатак за изналажење грешке  

Доплатак за земљане радове  

Доплатак за откуп франшизе  

Укупан износ премије без пореза: 

 

 

 

Рачунарска опрема на уговорену вредност:  

Сервер UH270E HP 3y Nbd ProLiant DL 18x HW 

 

Доплатак за откуп амортизоване вредност код 

делимичних штета 

 

Доплатак за откуп одбитне франшизе 

 

 

Укупан износ премије без пореза: 
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Покретна техника на први ризик  

  

Доплатак за откуп амортизоване вредност код 

делимичних штета 

 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

Укупан износ премије без пореза: 

 

 

 

Лом стакла 

 

Предмет осигурања  

Стакла и огледала дебљине 4мм и више на први 

ризик непомична 

 

 

Стакла и огледала дебљине 4 мм и више на први 

ризик помична 

 

Укупан износ премије без пореза: 

 

 

 

 

Осигурање запослених од несрећног случаја  

(46 запослених) 

Предмет осигурања / Ризик  

Смрт услед незгоде  

Трајни инвалидитет  

Смрт услед болести  

Дневна накнада за дане спречености за рад  

Трошкови лечења  

                        Укупан износ премије: 

 

Допунско здравствено осигурање запослених  

(46 запослених) 

Предмет осигурања / Ризик  

Хируршке интервенције  

Теже болести  

Укупан износ премије: 

              

 

 

 

КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

Предмет осигурања / Ризик  

ŠKODA SUPER B 1.9 TDI BR. MOTORA 

BXEA87808, ŠASIJA TMBDAD63T099017178 

 

Осигурање од основних ризика и крађе  

Без учешћа у штети  

Запремина: 1896 cm3  

Снага: 77 kW  

Укупан износ премије без пореза: 
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ОСИГУРАЊЕ ВОЗАЧА И ПУТНИКА  

ŠKODA SUPER B (4+1) NS 068 VA 

(ŠKODA SUPER B AMBITION 1,9 TDI, br. 

motora BXEA87808, br. šasije 

TMBAD63T099017178,god. proizvodnje 

2008. godine, reg. oznake NS 068 VA) 

 

За случај смрти  

За инвалидност  

Укупан износ премије: 

 

 

 

                                                                                    

Износ укупне годишње премије без пореза _____________________динара. 

 

Износ укупне годишње премије са порезом _____________________динара. 

 

Период осигурања – годину дана од дана издавања полисе осигурања. 

 

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (рок не може бити 

краћи од 30 дана). 

 

 

        Место и датум               Понуђач                                                                                            

   __________________        ___________________________ 

      М.П.                Потпис и печат овлашћеног лица 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац  понуде  овлашћено лице  понуђача  мора  да  попуни,  потпише и  

овери   печатом, уколико наступа  самостално или са подизвођачем. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да Образац понуде  потписују, 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 уз приложено овлашћење које потписују и оверавају 

печатом сви понуђачи из групе понуђача . 
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10. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

о набавци услуге осигурања 

Напомена: Наручилац наводи да је понуђач у обавези да попуни, потпише и овери 

печатом модел уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У 

случају подношења понуде са учешћем подизвођача, Модел уговора потписује и оверава 

печатом понуђач а у случају подношења заједничке понуде, онај понуђач који је означен да 

ће у име свих понуђача потписати уговор, а све према споразуму којим се чланови групе 

међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који 

достављају у оквиру понуде. 

У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви 

чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са 

подизвођачем) 

 

закључен дана*_______ 2015.године (*попуњава Наручилац приликом закључења 

уговора), у Новом Саду, између: 

 
Закључен између: 

Матице српске, са седиштем у Новом Саду, улица Матице српске 1 , ПИБ: 

100237923, Матични број: 08034435, број рачуна: 205-204373-09, Комерцијална 

банка, коју заступа управник послова Јелена Веселинов (у даљем тексту: 

Наручилац) 

 
и ........................................................................................................................................ 

са седиштем у ..................................... , улица .................................................................... , 

ПИБ: ..................... Матични број: .......................................................................................  

Број рачуна: ............................................... Назив банке: .................................................... , 

кога заступа .................................  ........................................................................................  

(у даљем тексту: Понуђач), 

 
Члан 1. 

 

 Уговорне стране предходно констатују да је у спроведеном поступку јавне набавке 

мале вредности бр. 18-29/15 за набавку услуге осигурања наручилац донео Одлуку о 

додели уговора бр.______________од ___________године, понуђачу__________________. 

  

  

Члан 2. 

 

 Наручилац се обавезује да имовину, возило и запослене, осигура код понуђача под 

условима из понуде бр.______________ од _________________године. 

 

Члан 3. 

  

        На основу овог Уговора, понуђач ће доставити полисе осигурања посебно за сваку 

врсту осигурања са укључењем допунских опасности и доплатка. 
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        Наручилац ће премију осигурања, по закљученим полисама, уплаћивати по фактури 

понуђача. 

        Наручилац ће извршити плаћање месечно по рачунима Осигуравача за сваку 

појединачну извршену услугу – полису у којима ће цена услуге бити исказана са и без 

пореза. 

           Евентуалну рекламацију на достављени рачун Наручилац може уложити у 

року од 3 дана од пријема рачуна. 
 

Члан 4. 

 

           Вредност уговорених услуга износи ___________________динара (без пореза), 

односно ___________________динара (са порезом). 

           Цене из става 1. су фиксне и обухватају све трошкове. 

                  

Члан 5. 

          

           Уговор се закључује на период од годину дана почев од 1. јула 2015. године. 

 

            

   Члан 7. 

 

           Осигуравач ће Осигураникове пријаве штете решавати по приоритетном 

поступку и решити најкасније у року од 15 дана од пријема уредне пријаве. 

 

Члан 8. 

 

           Све што није регулисано овим Уговором, уредиће се у складу са Законом о 

облигационим односима. 

 

Члан 9. 

 

           Уколико настане спор у реализацији овог Уговора који се не може решити 

мирним путем, уговорне стране уговарају месну недлежност стварно надлежног 

суда у Новом Саду. 

 

Члан 10. 

 

            Уговор је сачињен у четири ( 4 ) примерка, за сваку уговорну страну по два   

( 2 ) примерка. 

 

                     Понуђач                                                Наручилац 

   Матица српска 

             

     _________________________                                     _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица)              Јелена Веселинов  

                                                                                                    Управник послова 
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11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку мале вредности број 18-29/15 – набавка услуге осигурања 

 

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

(навести назив понуђача), 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 

         Понуђач 

 

У ________________________                  М.П.                    _________________________ 

Дана _____________________                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

За јавну набавку мале вредности број 18-29/15 – набавка услуге осигурања  

 

 

У складу са чланом 26. Закона,   __________________________________ даје: 

                                                                       (Назив понуђача) 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности – услуге осигурања, бр. 18-29/15, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

У ______________________                    М.П                                          Понуђач 

 

Датум__________________ ________________________ 

                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


