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На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 
124/2012,14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС” бр. 68/15,) Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  180-17од 
03.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 180-17 од 03.03..2020. 
године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности - услуге осигурања по партијама : 
-Партија 1- услуге осигурања запослених    
-Партија 2-  услуге осигурања возила 
-Партија 3-  услуге каско осигурања возила 

 
 

ЈН 1.2.7/2020 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Одељак Назив  одељка  
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, карактеристике и опис услуга 5 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.и 76  
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
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V Упутство понуђачима како да сачине понуду  
12 

VI Образац понуде  
17 

VII-1 Подаци о понуди и структура цене  Партија 1   
21 

VII-2 Подаци о понуди и структура цене  Партија 2   
22 

VII-3 Подаци о понуди и структура цене  Партија 3   
24 

VIII-1 Модел уговора Партија 1  
26 

VIII-2 Модел уговора Партија 2  
29 

VIII-3 Модел уговора Партија 3  
32 

IX Образац изјаве о независној понуди  
35 

X Образац трошкова припреме понуде  
36 

XI Образац изјаве о достављању средстава финансијског 
обезбеђења  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
1. Подаци  о наручиоцу: 
- Назив Наручиоца: Градски центар за социјални рад у Београду 
- Адреса Наручиоца: Београд, Улица Руска бр. 4, 
- ПИБ 100350927 
- Матични број 07781962 

Интернет страница : www.gcsrbg.org 
 
Шифра делатности Градског центра за социјални рад у Београду  је 8899-остала непоменута 
социјална заштита без смештаја   
 
Укупно процењена вредност јавне набавке је 1.571.428,57 динара . 

 
2. Врста поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.2.7/2020 је набавка услуге осигурања по партијама : 
 
- Партија 1- услуге осигурања запослених, назив и ознака из општег речника набавке: 

66511000-5- Услуге животног осигурања 
 

Процењена вредност Партије 1 : 600.000,00 динара; 

 
-Партија 2-  услуге осигурања возила, назив и ознака из општег речника набавке: 66516000- 

Услуге осигурања од одговорности 
 

Процењена вредност Партије 2 : 400.000,00 динара; 

 
-Партија 3- услуге каско осигурање, назив и ознака из општег речника набавке: 66514110-0 -

Услуге осигурања моторних возила 
 

Процењена вредност Партије 3 :  571.428,57 динара ; 

 

Наручилац ће за сваку партију посебно, закључити уговор   на период од једне године . 
 

 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Славица Новаковић, е-маил: slavica.novakovic@gcsrbg.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gcsrbg.org/
mailto:slavica.novakovic@gcsrbg.org
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.2.7/2020 је набавка услуге осигурања по партијама : 
 
- Партија 1- услуге осигурања запослених, назив и ознака из општег речника набавке: 

66511000-5- Услуге животног осигурања 
 
 
-Партија 2-  услуге осигурања возила, назив и ознака из општег речника набавке: 66516000- 

услуге осигурања од одговорности 
 
 
-Партија 3- услуге каско осигурање, назив и ознака из општег речника набавке: 66514110-0 -

Услуге осигурања моторних возила 
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III  ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГА 

 
Карактеристике-спецификација 
 

ПАРТИЈА 1 - услуге осигурања запослених 
1.партија – Осигурање запослених Градског  центра  за социјални рад у  Београду, 
 на период од годину дана. 
Услуга осигурање запослених на одређено и на неодређено време рада према кадровској евиденцинји  
у Градском центру за социјални рад у Београду обухвата осигурање од последица несрећног случаја и  
то:  
 

Смрт услед незгоде – 250.000,00 динара 
 

Трајни губитак радне способности (трајни инвалидитет) - 400.000,00 динара; 
 

Нарушавање здравља које захтева медицинску  помоћ (трошкови лечења) -40.000,00 динара; 
 

Хируршке интервенције    -   100.000,00 динара; 
 

Тежа болест       -     50.000,00 динара 

 
Осигурање треба да покрива наведене случајеве  у времену обављања  и изван обављања редовног 
занимања запосленог, 24 часа без просторног и временског ограничења.  
 
     РЕКАПИТУЛАЦИЈА БРОЈНОГ СТАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  У 2020. ГОДИНИ   ОКВИРНО : 
 
                  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:  407 ЗАПОСЛЕНИХ  
 
                 НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:                   29 ЗАПОСЛЕНИХ 
 
                         УКУПНО:                  436  ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

Партија 2-  услуге осигурања возила 
 

2.партија –– Услуга ауто осигурање обухвата  осигурање од ауто одговорности за штете причињене 
трећим лицима, по Закону о обавезном  осигурању  
  

 

Марка/тип 
Запремина 

(по cm
3
) 

Година 
производње 

Снага мотора 
(kw) 

Регистарски 
број 

1.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SI 

2.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SJ 

3.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SK 

4.  Opel Astra 1598 2016 85 BG 985-ČC 

5.  Opel Corsa 1229 2016 70 BG 980-OŽ 

6.  Opel Corsa 1229 2016 70 BG 1131-XR 

7.  Škoda Fabia  1390 2010 63 BG 1445-FP 

8.  Dacia  Logan 1390 2008 55 BG 1809 - NJ 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  

ЈН бр 1.2.7/2020 

 6/ 37 

  

 

9.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 1728 CN 

10.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 181-EI 

11.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 846 – CU  

12.  Fiat Stilo  1368 2004 70 BG 1187-DI 

13.  Fiat Ducato Kombi  2286 2004 81 BG 1625 FU 

14.  Dacia Dokker – 
teretno vozilo 1461 2016 

55 
BG 1057-XF 

15.  Fiat Tipo 1368 2016 70 BG 1857 - MN 

16.  Peugeot 306 1868 1999 66 BG 1790 VF 

17.  Dacia Duster 1461 2015 80 BG 954-AČ 

18.  Dacia Duster 1461 2015 80 BG 877-ZG 

19.  Fiat 500L 1368 2018 70 BG 1470-ZB 

20.  Fiat 500L 1368 2018 70 BG 1470-VO 

 
Цена обавезног осигурања од аутоодговорности треба да се определи у фиксном износу, без 
обрачунатог бонус/малуса, који ће бити обрачунат појединачно за свако возило приликом 
регистрације у складу са законом и одговарајућим одредбама у условима осигурања и тарифама 
премија. 

Возила Градског центра за социјални рад у Београду из наведене табеле су путничка возила осим возила 
Dacia Dokker рег.ознаке BG 1057-XF који је теретно возило носивости 703 кг.  

 
Партија 3-  услуга каско  осигурање возила 

 
 
3.партија- Услуга каско  осигурање возила Градског центра за социјални рад у Београду обухвата:   
 

КАСКО  потпуно осигурање без учешћа  за доле наведена возила 
Фактурне цене возила које се каско осигуравају  

 
 

Ред.бр. Марка/тип 
Запремина 

(ccm) 
Година 

производње 

Снага 
мотора 

(kw) 

Цена без 
ПДВ-а у РСД  

Цена са  
ПДВ-ом у 

РСД 

1.  Fiat 500L 1368 2018 70 1.633.333,33 1.959.999,99 

2.  Fiat 500L 1368 2018 70 1.633.333,33 1.959.999,99   

3. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 

4. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 

5. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 

 
 
Понуда за услугу потпуног „каско“ осигурања без учешћа у штети и са допунским ризиком крађе на 
територији Републике Србије. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

(за све партије) 
 

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

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона (за све три 
партије), и то: 
 
- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 

1. Тач. 1) Закона); 

- 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); 

- 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); 

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона) 

 
            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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона). 
 
 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане члана 76. 
Закона, (за све три партије),  и то: 

Услов да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, што подразумева: 

-  да понуђач има ажурност у решавању штета у 2018. години већу од 85%, 
  
1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
 
1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
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,  а додатне услове   
испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

(за све партије) 
 
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
понуђач може доказати достављањем следећих доказа:  

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 
Предузетници :Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона понуђач доказује  достављањем уз понуду следећег  
доказа - Доказ: Копија важеће дозволе Народне банке Србије за обављање послова осигурања 
који су предмет ове јавне набавке (члан 20. Закона о осигурању "Сл. гласник РС", бр. 139/14); 
 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви 
чланови групе понуђача. 
  

 

Испуњеност додатног услова у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама и 
конкурсном документацијом понуђач може   доказати  достављањем следећих  доказа::  
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Извештај понуђача потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, да понуђач 
има ажурност у решавању штета у 2018. години већу од 85 %, на основу података која 
осигуравајућа друштва достављају Народној Банци Србије, Сектору за послове надзора 
над обављањем делатности осигурања, Одељења за актуарске послове и статистику-
Извештај „Број штета по друштвима за осигурање у 2018“. 

Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој формули: 

% ажурности у решавању штета = 100*
)(

)(













ДЦ

БА
где је 

А – број решених штета у 2018. години; 
Б – број одбијених и сторнираних штета у 2018. години; 
Ц – број пријављених штета у 2018. години; 
Д – број резервисаних штета на крају 2017. године; 
 
Достављени докази  морају  бити важећи у моменту отварања  понуда . 
Уколико су  сви напред наведени докази на страном језику, понуђач је обавезан да достави 
преведен документ на српски језик, оверен од стране судског тумача. 
 Докази могу бити достављени у неовереним копијама 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача 
IV, 3.), 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, осим услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона који доказује достављањем уз 
понуду важеће дозволе Народне банке Србије за обављање делатности предметног осигурања. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи 
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 пет дана, не достави 
тражене доказе, 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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА 
(за све партије) 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. тач 1) до 4) и 76.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке ЈН бр.1.2.7/2020 је набавка услуга–услуге осигурања по партијама за 
Партију ___________( уписати број партије ), испуњава све услове из чл. 75. тач 1) до  4)  и 
члана 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
Обавезни услови: 
 
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); 

 
            Понуђач овим под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона). 

 
Додатни услови : 
 
Да понуђач има ажурност у решавању штета у 2018. години већу од 85%. 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
Напомена:  
*У случају подношења понуде за три  партије, образац фотокопирати и доставити за 
сваку партију посебно; 
**Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом..  
 

Употреба печата није обавезна 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. тач 1) до 4) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

(за све партије) 
 

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____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке - услуге осигурања по партијама, број ЈН бр.1.2.7/2020 за Партију 
_______( уписати број партије ), испуњава све услове из чл. 75. тач 1) до 4)  Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 

 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________         
 
 
 
 
 
                                                 
Напомена:  
*У случају подношења понуде за три  партије, образац фотокопирати и доставити за 
сваку партију посебно; 
 

Употреба печата није обавезна 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
(за све партије) 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Градски центар за социјални рад у Београду,  ул.Руска 
бр.4,Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуге осигурања по 
партијама, Партија бр.   ________    ЈН 1.2.7/2020 – „НЕ ОТВАРАТИ“.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.03.2020. 
до 12,00 часова.  Јавно отварање понуда одржаће се 13.03.2020. године у 12,30 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. 
   
Понуда мора да садржи: 

 Oбразац понуде; 

 Образац структуре цена; 

 Модел Уговора; 

 Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. тач 1) до 4)  i 76. Закона; 

 Важећа дозволе за обављање делатности предметног осигурања. 

 Образац изјаве о независној понуди . 

 Образац изјаве о достављању менице  
 
3. ПАРТИЈЕ 

 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија или за целокупну  набавку. Понуда 
мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 
одређену партију. 
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати за сваку партију посебно.  
Докази за испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду 
за  више партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за  више партија. 
 
 
 4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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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 Градски центар за социјални рад у 
Београду,  ул.Руска бр.4,Београд,  са назнаком: 
„Измена, допуна или опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуга осигурање по 
партијама, Партија бр.   ________    ЈН 1.2.7/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), 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 (одељак VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
одељку IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац изјаве из одељак IV тачка 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
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) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у одељку 
IV конкурсне документације, 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. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Рок плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна понуђача . 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цене у понуди морају бити изражене у динарима и морају бити фиксне током читавог периода 
важења уговора.  
У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове 
јавне набавке.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања, борачка  и социјална питања. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде на адресу: Градски центар за социјални рад у Београду,ул.Руска бр.4 ,Београд  са 
назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.1.2.7/2020. путем Е-mail: slavica.novakovic@gcsrbg.org Наручилац ће у року од 3 (три) дана од 
дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
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. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писанoм облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
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упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде за све три Партије ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
(за све партије) 
 
У случају када постоје две или више понуда са истом ценом, као најповољнија понуда биће 
изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде. 
 
У случају да две или више понуда имају исти рок  важења понуде, предност има понуђач који 
понуди краћи рок за исплату осигуране суме у случају наступања осигураног случаја.   
           
17) ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ : 

 
Наручилац као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на име гаранције 
за добро извршење посла,за сваку партију посебно,прихвата оригинал сопствену бланко меницу, 
са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона и 
оригиналима овлашћења за попуну менице и и листинг са сајта НБС  о регистрацији менице, у 
износу од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза, са роком важности 30 дана 
дуже од истека уговора  . 
 
Саставни део Конкурсне документације је ОбразацXI - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће у 
случају доделе уговора, за сваку партију посебно, доставити средства финансијског обезбеђења 
предвиђена у Конкурсној документацији.  
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве понуђача IV, 
3.)  
  
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
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 ако Законом није другачије одређено.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
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начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3.Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.   
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, 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 знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца  у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. Закона. 
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 3Љ Закона. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу  60.000 динара.  
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151.став1.тачка 6) ЗЈН , прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе: 

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке 

да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора дасадржи податак 
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога, 

износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши, 

број рачуна: 840-30678845-06 

шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос) 

,позив на број: број или ознака предметне јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права , 
сврха: такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права , 

корисник: буџет Републике Србије, 

назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе, 

потпис овлашћеног лица банке.или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе.или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе, за 
подносиоцезахтева или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и  
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са  законом и другим 
прописом. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл-138-167.Закона  
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закон 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
(за све партије) 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН бр.1.2.7/2020  
набавка услуге осигурања –  по партијама за Партију ____( упиоати број партије), за потребе 
Градског центра за социјални рад у Београду 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Уписан у регистар понуђача Да        Не  (заокружити) 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Уписан у регистар понуђача Да        Не  (заокружити) 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Уписан у регистар понуђача Да        Не  (заокружити) 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у регистар понуђача Да        Не  (заокружити) 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у регистар понуђача Да        Не  (заокружити) 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у регистар понуђача Да        Не  (заокружити) 

 
 
Напомена:  
 
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

 
 
__________________                                   _______________________ 
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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. 
 

Употреба печата није обавезна 
 
 
 
У случају подношења понуде за три  партије, образац фотокопирати и доставити за 
сваку партију посебно. 
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VII -1 ПОДАЦИ О ПОНУДИ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
Партија 1 

 
Jавнa набавкa број ЈН 1.2.7/2020 је набавка услуге осигурања по партијама. 
Партија 1- Осигурање запослених Градског  центра  за социјални рад у  Београду, на период од 
годину дана.а који је ближе одређену делу III- Врста, карактеристике и опис услуга. 
 

Ризик осигурања Сума осигурања 

Понуђена цена за 
осигурање једног 

запосленог , на 
период од годину 

дана 
 (у динарима без 

ПДВ-а ) 

Понуђена цена за 
осигурање 436 
запослених , на 

период од годину 
дана 

 (у динарима без 
ПДВ-а ) 

Смрт услед незгоде 
250.000,00 

динара по једном 
запосленом  

 
 

Трајни губитак радне 
способности (трајни 

инвалидитет) 

400. 000,00   

ДИНАРА динара по 
једном 

запосленом у 

 

 

Нарушавање здравља 
које захтева 
медицинску помоћ 
(трошкови лечења)-                      

 

40.000,00 динара 
по једном  

запосленом   
 

 

Хируршке 
интервенције 

100.000,00 
динара по једном  

запосленом   
 

 

Тежа болест 
50.000,00 динара 

по једном  
запосленом   

 
 

                                           
                                                   УКУПНО: 

 
 

Укупно понуђена цена за осигурање једног запосленог, на период од годину дана, износи 

________________динара са  ПДВ-ом  . 

Укупно понуђена цена за осигурање 436 запослена, на период од годину дана, износи 

______________ динара са  ПДВ-ом  . 

Рок важења понуде : __________дана (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда)  

 Начин плаћања: у 12 једнаких месечних бескаматних рата, 

Рок за исплату осигуране суме у случају наступања осигураног случаја је 
_____________календарских дана   
 
Рок плаћања  45 дана од дана пријема рачуна . 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  _______________________  
Напомене:  

Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац . Употреба печата није обавезна. 
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VII -2 ПОДАЦИ О ПОНУДИ И  СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
Партија 2 

 
Jавнa набавкa број ЈН 1.2.7/2020 је набавка услуге осигурања по партијама: 
 
Партија 2-  услуге осигурања возила, а који је ближе одређену делу III- Врста, карактеристике и 
опис услуга. 
 

Ред.бр
. 

Марка/тип Запремина 
Година 

производњ
е 

Снага 
мотора 

(kw) 

Регистарски 
број 

Висина премије 
за осигурање 

од 
аутоодговорнос
ти без пореза 

од 5% на 
премију 

неживотних 
осигурања 

Висина премије 
за осигурање од 

аутоодговорности 
са  порезom  од 
5% на премију 

неживотних 
осигурања 

1.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SI   

2.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SJ   

3.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SK   

4.  Opel Astra 1598 2016 85 BG 985-ČC   

5.  Opel Corsa 1229 2016 70 BG 980-OŽ   

6.  Opel Corsa 1229 2016 70 BG 1131-XR   

7.  Škoda Fabia  1390 2010 63 BG 1445-FP   

8.  Dacia  Logan 1390 2008 55 BG 1809 - NJ   

9.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 1728 CN   

10.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 181-EI   

11.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 846 – CU    

12.  Fiat Stilo  1368 2004 70 BG 1187-DI   

13.  Fiat Ducato 
Kombi  

2286 2004 81 BG 1625 FU 
  

14.  Dacia Dokker 
– teretno 
vozilo 1461 2016 

55 

BG 1057-XF 

  

15.  Fiat Tipo 1368 2016 70 BG 1857 - MN   

16.  Peugeot 306 1868 1999 66 BG 1790 VF   

17.  Dacia Duster 1461 2015 80 BG 954-AČ   

18.  Dacia Duster 1461 2015 80 BG 877-ZG   

19.  Fiat 500L 1368 2018 70 BG 1470-ZB   

20.  Fiat 500L 1368 2018 70 BG 1470-VO   

                                                                  
 
 Укупно  

  

 
 

 

 
 
Укупан износ премије од 1 до 20  без ПДВ-а  : ______________________________динара  
 
ПДВ:________________________  
Укупан износ премије од 1 до 20  са ПДВ-ом  : ______________________________динара 
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_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена : Цена обавезног осигурања од аутоодговорности треба да се определи   у фиксном износу, без 
обрачунатог бонус/малуса, који ће бити обрачунат појединачно за свако возило приликом регистрације у складу са 
законом и одговарајућим одредбама у условима осигурања и тарифама премија 
 
Возила Градског центра за социјални рад у Београду из наведене табеле су путничка возила осим возила Dacia 
Dokker рег.ознаке BG 1057-XF који је теретно возило носивости 703 кг.  
 

 
Рок важења понуде : __________дана (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда)  

 
Рок за исплату осигуране суме у случају наступања осигураног случаја је 
__________календарских  дана .   
 
 
Рок плаћања  45 дана од дана пријема рачуна . 
 

    Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________  _______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац . 
 

Употреба печата није обавезна. 
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VII -3 ПОДАЦИ О ПОНУДИ И  СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
Партија 3 

 
Jавнa набавкa број ЈН 1.2.7/2020 је набавка услуге осигурања по партијама: 
 

Партија 3-  услуга каско  осигурање возила а који је ближе одређену делу III- Врста, 
карактеристике и опис услуга. 
 
 

Фактурне цене возила које се каско осигуравају  

Ред.бр. Марка/тип 
Запремина 

(ccm) 
Година 

производње 

Снага 
мотора 

(kw) 

Цена без 
ПДВ-а у РСД  

Цена са  
ПДВ-ом у 

РСД 

1.  Fiat 500L 1368 2018 70 1.633.333,33 1.959.999,99 

2.  Fiat 500L 1368 2018 70 1.633.333,33 1.959.999,99   

3. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 

4. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 

5. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 

 

 
 

С Т Р У К Т У Р А      Ц Е Н Е  

Ред.бр. Марка/тип Запремина 
Година 

производње 

 
 
 

Снага 
мотора (kw) 

Цена без ПДВ-
а у РСД 

 
 
 

Цена са  ПДВ-ом у 
РСД 

1. Fiat 500L 1368 2018 70   

2. Fiat 500L 1368 2018 70   

   3 Fiat Punto 1368 2017 57   

   4. Fiat Punto 1368 2017 57   

    5. Fiat Punto 1368 2017 57   

 
Укупно 
 

                                                                   

 
Укупан износ од 1 до 5  без ПДВ-а  : ______________________________динара  
 
  
ПДВ:________________________ 
 
Укупан износ од 1 до 5 са ПДВ-ом  : ______________________________динара 
_________________________________ 
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Понуда за услугу потпуног «каско» осигурања без учешћа у штети и са допунским ризиком крађе 
на територији Републике Србије. 
 

Рок важења понуде : __________дана (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда)  

 
Рок за исплату осигуране суме у случају наступања осигураног случаја је 
_____________кслендарских дана    
 
Рок плаћања  45 дана од дана пријема рачуна . 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________  ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  

Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац . Употреба печата није обавезна. 
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VIII -1 МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија 1 

 
 

Закључен дана ______________у Београду, између: 
 
1. Градског центра за социјални рад у Београду,Руска бр.4 , ПИБ:100350927 Матични број 
07781962, кога заступа директор  Градског центра за социјални рад у Београду Зорица Павловић   
 (у даљем тексту: Наручилац), и 
 
2................................................................, ул....................................................бр........, 
из............................................................ПИБ:..............................................................., 
МБ:............................................., кога заступа.............................................................,  
(у даљем тексту: Добављач ) 
 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђачем 
из групе  понуђача,  у  уговору  ће  бити  наведени  назив  подизвођача,  односно  понуђача  из  
групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
- да је Наручилац спровео поступак јавнa набавке мале вредности број ЈН бр1.2.7/2020, набавка 
услуге осигурања, набавка по партијама, Партија 1 –осигурање запослених , за потребе Градског 
центра за социјални рад у Београду 
- да је Добављач доставио понуду број: ____________од ______________ године,  која у 
потпуности одговара условима из позива и спецификације и налази се у прилогу овог уговора и 
његов је саставни део; 
-     да је наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр   _________________од __________. 
године, изабрао Добављача 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Наручилац и Добављач су сагласни да је предмет овог уговора набавка услуга осигурања 
запослених са следећим ризицима и сумама осигурања: 

 
 Предмет овог уговора је осигурање 436 запослених Наручиоца  на неодређено и 

одређено време рада према кадровској евиденцији запослених  код Наручиоца од следећих 
ризика и сумом осигурања: 
- смрт услед незгоде, са сумом осигурања од 250.000,00 динара по запосленом ; 
 
- трајни губитак радне способности (трајни инвалидитет), са сумом осигурања од 

400.000,00 динара по запосленом; 

- нарушавање здравља које захтева медицинску  помоћ (трошкови лечења), са сумом 

осигурања од 40.000,00 динара по запосленом, 

- Хируршке интервенције ,  са сумом осигурања од 100.000,00 динара по запосленом, 
 
- тежа болест са сумом осигурања од 50.000,00 динара по запосленом, 
                                                                                                                               
у свему према изабраној Понуди Добављач  бр. _____ од _______.године, која чини саставни део 
овог уговора.  
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Осигурање треба да покрива наведене случајеве  у времену обављања  и изван обављања 
редовног занимања запосленог, 24 часа без просторног и временског ограничења 
 
  
  

Члан 3. 
Овим уговором  Добављач се обавезује да Наручиоцу изврши услуге осигурања  

запослених у складу са Понудом број ________од _______  године, која чини саставни део овог 
уговора , а Наручилац се обавезује да  премије осигурања плати у складу са условима из 
наведене понуде. 

 
Члан 4. 

 
Уговорена цена, односно премија осигурања за  једног запосленог, на период од годину 

дана, износи ___________ динара без  урачунатог пореза, односно _____________ динара са  
порезом. 

 Укупна  цена, премија осигурања за 436 запослена   из претходног члана овог уговора, на 
период од годину дана износи __________ динара без  урачунатог пореза, односно 
_____________ динара са  порезом. 

 
     

 
Члан 5. 

 Наручилац осигурања се обавезује да премије осигурања из члана 4. овог Уговора плати 
на текући рачун Добављача ______________, банка___________ у 12 једнаких месечних 
бескаматних рата , у року од  45 дана од дана пријема рачуна Добављача.  

      
 

Члан 6. 
У тренутку закључења овог уговора Наручилац  са Добављачем закључује  полису 

осигурања, за ризике и суме осигурања из члана 2. овог уговора, на укупну висину премије 
осигурања утврђену овим   Уговором, на период од годину дана, која представља саставни део 
овог уговора . 

 
Члан 7. 

 Добављач приликом потписивања уговора,  на име гаранције за добро извршење 
посла, предаје Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, 
прописно потписану и оверену, са копијом депо картона и оригиналима овлашћења за попуну 
менице и листинг са сајта НБС  о регистрацији менице, у износу од 10% од укупне вредности 
уговора  без пореза , са роком важности 30 дана дуже од истека уговора . 

 
Члан 8 

 Добављач је дужан да запосленом код Наручиоца , плати осигурану суму  по преузетим 

ризицима након пријема комплетне документације од стране Наручиоца   којом се доказује 

настала штета као последица осигураног ризика, у року од ________календарских   дана од дана 

обраде штете.  

Члан 9. 
Овај Уговор може бити једнострано раскинут, у случају неиспуњења преузетих обавеза 

једне од уговорних страна. 
Отказни рок се уговора у трајању од 30 дана од дана када једна уговорна страна достави 

другој писано обавештење о раскиду Уговора,  са образложеним разлозима за раскид уговора. 
Члан 10. 

 Овај Уговор се закључује за период од годину дана, при чему осигуравање  почиње да 
тече од 15.04.2020.године до 15.04.2021.године. 
 

Члан 11. 
 На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора а нису овде поменуте, примениће 
се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о осигурању имовине и других законских 
прописа који регулишу ову материју. 
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Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем споразума, у 
супротном надлежан је Привредни суд у Београду. 

 
Члан 13. 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерака од којих  4 ( четири ) 
примерка  задржава Наручилац , а 2 (два) примерка. припадају Добављачу. 

 
 

ЗА  ДОБАВЉАЧА  
 
 
___________________________ 
 

           ЗА НАРУЧИОЦА 
 

          Директор  
          Зорица Павловић 
_________________________ 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Модела уговора понуђач  мора да попуни, овери печатом и потпише., Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора  потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора . 
 
 
Употреба печата није обавезна 
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VIII -2 МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија 2 

 
 

Закључен дана_____________.године у Београду, између: 
 
1. . Градског центра за социјални рад у Београду,Руска бр.4 , ПИБ:100350927 Матични број 
07781962, кога заступа директор  Градског центра за социјални рад у Београду Зорица Павловић   
 (у даљем тексту: Наручилац),и 
 
2................................................................, ул....................................................бр........, 
из............................................................ПИБ:..............................................................., 
МБ:............................................., кога заступа.............................................................,  
(у даљем тексту: Добављач) 
НАПОМЕНА: Услучају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђачем 
из групе  понуђача,  у  уговору  ће  бити  наведени  назив  подизвођача,  односно  понуђача  из  
групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 
 

Члан 1. 
- да је Наручилац спровео поступак јавнa набавке мале вредности број ЈН бр.1.2.7/2020 набавка 
услуге  осигурања по партијама, Партија 2-осигурање возила , за потребе Градског центра за 
социјални рад у Београду 
- да је Добављач доставио понуду број: ____________од ______________. године,  која у 
потпуности одговара условима из позива и спецификације и налази се у прилогу овог уговора и 
његов је саставни део; 
 
-     да је наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр   _________________од __________. 
године, изабрао Добављача. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
Наручилац и Добављач су сагласни да је предмет овог уговора набавка услуга   осигурања  возила 
од ауто одговорности за штете причињене треећим лицима по Закону о обавезном осигурању и то 
:  

Ред.бр
. 

Марка/тип Запремина 
Година 

производњ
е 

Снага 
мотора 

(kw) 

Регистарски 
број 

Висина премије 
за осигурање 

од 
аутоодговорнос
ти без пореза 

од 5% на 
премију 

неживотних 
осигурања 

Висина премије 
за осигурање од 

аутоодговорности 
са  порезom  од 
5% на премију 

неживотних 
осигурања 

1.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SI   

2.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SJ   

3.  Fiat Punto 1368 2017 57 BG 1204-SK   

4.  Opel Astra 1598 2016 85 BG 985-ČC   

5.  Opel Corsa 1229 2016 70 BG 980-OŽ   

6.  Opel Corsa 1229 2016 70 BG 1131-XR   

7.  Škoda Fabia  1390 2010 63 BG 1445-FP   

8.  Dacia  Logan 1390 2008 55 BG 1809 - NJ   

9.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 1728 CN   

10.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 181-EI   
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11.  Zastava 10   1242 2007 44 BG 846 – CU    

12.  Fiat Stilo  1368 2004 70 BG 1187-DI   

13.  Fiat Ducato 
Kombi  

2286 2004 81 BG 1625 FU 
  

14.  Dacia Dokker 
– teretno 
vozilo 1461 2016 

55 

BG 1057-XF 

  

15.  Fiat Tipo 1368 2016 70 BG 1857 - MN   

16.  Peugeot 306 1868 1999 66 BG 1790 VF   

17.  Dacia Duster 1461 2015 80 BG 954-AČ   

18.  Dacia Duster 1461 2015 80 BG 877-ZG   

19.  Fiat 500L 1368 2018 70 BG 1470-ZB   

20.  Fiat 500L 1368 2018 70 BG 1470-VO   

                                                                  
 
 Укупно  

  

 

Члан 3. 
Добављач   се обавезује да сва возила у власништву Наручиоца , која подлежу обавезној 
годишњој регистрацији осигура на начин предвиђен у члану 2. овог уговора. Возила Градског 
центра за социјални рад у Београду из наведене табеле су путничка возила ,осим возила Dacia 
Dokker рег.ознаке BG 1057-XF који је теретно возило носивости 703 кг.  

 
Члан 4. 

Висина премије за укупно ________ возилу Градског центра за социјални рад у Београду, 
одређена је понудом из члана 1. уговора и износи __________ динара, без пореза од 5% на 
премију неживотних осигурања,односно ___________ динара, са порезом од 5% на премију 
неживотних осигурања. 

Висина премије је фиксна током целог времена трајања уговора – осигурања. 
 
 

Члан 5. 
Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних уговорених интереса за које 
је Добављач  издао и Наручиоцу  предао полису осигурања.   

 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да се осигурање возила може закључити 30 дана унапред од дана истека 
осигурања. 
Наручилац  је у обавези да пре истека рока из става 1. овог члана достави спискове свих моторних 
возила за које жели да закључи осигурање са њиховим индентификационим подацима (регистарски 
број возила, број шасије, број мотора, кубикажа и др.) 

 
                                                              Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да су услови осигурања саставни део овог уговора, које Добављач предаје 
Наручиоцу у тренутку закључеља уговора . 
Наручилац  потписом овог уговора потврђује да је упознат са актом  из става 1. овог члана, да их 
прихвата и да су му уручени приликом закључења уговора. 
 

 
Члан 8. 

 Добављач приликом потписивања уговора,  на име гаранције за добро извршење посла, предаје 
Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и 
оверену, са копијом депо картона и оригиналима овлашћења за попуну менице и листинг са сајта НБС  
о регистрацији менице, у износу од 10% од укупног  вредности уговора , без пореза ,са роком важности 
30 дана дуже од истека уговора. 

 
Члан 9. 
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Наручилац и  Добављач су сагласни да Наручилац  по издатим полисама осигурања и рачунима 
испостављеним од Добављача изврши плаћање премије осигурања, у року од 45  дана од дана 
пријема исправног рачуна, а по извршењу сваке појединачне услуге, са спецификацијом извршених 
услуга. 
Добављач  испоставља појединачне рачуне Наручиоцу , и то за пружене услуге осигурања возила који 
гласе на име Градског центар за социјални рад у Београду, према списку из члана 2 овог уговора  и 
доставља их Градском центру за социјални рад у Београду, Руска бр.4. 

Члан 10. 
Наручилац је дужан да током трајања осигурања обавештава понуђача  о свим околностима које утичу 
на промену ризика који је обухваћен осигурањем. 

 
Члан 11. 

Када настане осигурани случај, односно дође до саобраћајне незгоде, Наручилац , односно возач, 
дужан је да пријави саобраћајну незгоду надлежном органу унутрашњих послова и на месту 
саобраћајне незгоде присуствује увиђају, уколико објективне околности то дозвољавају.  
Наручилац је дужан да најкасније у року од три месеца од дана када је за то сазнао, тј. 15 дана од 
саобраћајне незгоде код осигурања од аутоодговорности обавести Добављача , уз детаљан опис 
околности под којима је дошло до настанка осигураног случаја, односно саобраћајне незгоде. Пријава 
мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица. 

Члан 12. 
По пријему пријаве о насталом осигураном случају Добављач   је дужан да одмах приступи утврђивању 
и процени штете. 

Члан 13. 
Добављач   се обавезује да исплату штете изврши у року од ________ календарских дана  од 
доношења одлуке  Добављача  о ликвидацији одштетног захтева.    
 

Члан 14. 
 Овај Уговор се закључује на одређено време и важи  од дана закључења овог уговора  до 
важења полисе осигурања свих возила из члана из члана 2 овог уговора  . Период осигурања је 
1(једна година). 
 

Овај Уговор може бити једнострано раскинут, у случају неиспуњења преузетих обавеза 
једне од уговорних страна. 

Отказни рок се уговора у трајању од 30 дана од дана када једна уговорна страна достави 
другој писано обавештење о раскиду Уговора,  са образложеним разлозима за раскид уговора. 
 

Члан 15. 
 На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора а нису овде поменуте, примениће 
се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о обавезном осигурању у саобраћају  и 
других законских прописа који регулишу ову материју. 

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем споразума, у 

супротном надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 17. 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерака од којих  4 ( четири ) примерка  
задржава Наручилац , а 2 (два) примерка. припадају Добављачу  
           
ЗА  ДОБАВЉАЧА  
 
 
___________________________ 
 

           ЗА НАРУЧИОЦА 
 

          Директор  
          Зорица Павловић 
_________________________ 

 
Напомене:  
Модела уговора понуђач  мора да попуни, овери печатом и потпише., Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора  потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора . 
Употреба печата није обавезна. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  

ЈН бр 1.2.7/2020 

 32/ 37 

  

 

 
 

 
VIII -3 МОДЕЛ УГОВОРА 

Партија 3 
 

 
Закључен дана_____________.године у Београду, између: 
 
1. Градског центра за социјални рад у Београду,Руска бр.4 , ПИБ:100350927 Матични број 
07781962, кога заступа директор  Градског центра за социјални рад у Београду Зорица Павловић   
 (у даљем тексту: Наручилац),и 
 
2................................................................, ул....................................................бр........, 
из............................................................ПИБ:..............................................................., 
МБ:............................................., кога заступа.............................................................,  
(у даљем тексту: Добављач ) 
 
НАПОМЕНА: Услучају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђачем 
из групе  понуђача,  у  уговору  ће  бити  наведени  назив  подизвођача,  односно  понуђача  из  
групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

Члан 1. 
- да је Наручилац спровео поступак јавнa набавке мале вредности број ЈН бр.1.2.7/2020 набавка 
услуге осигурања, по партијама, Партија 3- каско осигурање, за потребе Градског центра за 
социјални рад у Београду; 
- да је Добављач доставио понуду број: ____________од ______________. године,  која у 
потпуности одговара условима из позива и спецификације и налази се у прилогу овог уговора и 
његов је саставни део; 
 
-     да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр   _________________од __________. 
године, изабрао Добављача. 

  
Члан 2. 

 
Предмет овог уговора је потпуно каско осигурање возила     Градског центра за социјални рад 
у Београду   без учешћа  за доле наведена возила . 
 

Фактурне цене возила које се каско осигуравају  
 
 

Ред.бр. Марка/тип 
Запремина 

(ccm) 
Година 

производње 

Снага 
мотора 

(kw) 

Цена без 
ПДВ-а у РСД  

Цена са  
ПДВ-ом у 

РСД 

1.  Fiat 500L 1368 2018 70 1.633.333,33 1.959.999,99 

2.  Fiat 500L 1368 2018 70 1.633.333,33 1.959.999,99   

3. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 

4. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 

5. Fiat Punto 1368 2017 57 1.035.000,00 1.242.000,00 
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С Т Р У К Т У Р А      Ц Е Н Е  

Ред.бр. Марка/тип Запремина 
Година 

производње 

 
 
 

Снага 
мотора (kw) 

Цена без ПДВ-
а у РСД 

 
 
 

Цена са  ПДВ-ом у 
РСД 

1. Fiat 500L 1368 2018 70   

2. Fiat 500L 1368 2018 70   

   3 Fiat Punto 1368 2017 57   

   4. Fiat Punto 1368 2017 57   

    5. Fiat Punto 1368 2017 57   

 
Укупно 
 

                                                                   

 
Укупан износ од 1 до 5  без ПДВ-а  : ______________________________динара  
 
  
ПДВ:________________________ 
 
Укупан износ од 1 до 5 са ПДВ-ом  : ______________________________динара 
_________________________________ 
 
 

                                                           Члан 3. 
Добављач   се обавезује да возила  из члана 2 овог уговора потпуно каско осигура у складу са законом 
који регулишу предметну материју . 

Члан 4. 
Укупан износ  каско  осигурање возила из овог уговора износи _____________ динара, без ПДВ-а 
,односно __________  динара, са обрачунатим ПДВ-ом.. 

         Наведена цена је  фиксна током целог времена трајања уговора – осигурања. 
Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних уговорених интереса за које 
је Добављач издао и Наручиоцу    предао полису осигурања.   

Члан 6. 
Наручилац је дужан да током трајања осигурања обавештава Добављача  о свим околностима које 
утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем. 

                                                              Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да су услови каско осигурања из члана 2. овог уговора саставни део овог 
уговора, које Добављач   предаје Наручиоцу  у тренутку закључеља уговора . 
Наручилац  се   потписом овог уговора потврђује да је упознат са актом  из става 1. овог члана, да их 
прихвата и да су му уручени приликом закључења уговора. 

Члан 8. 
 
Наручилац и  Добављач су сагласни да Наручилац  по издатим полисама осигурања и рачунима 
испостављеним од Добављача изврши плаћање осигурања, у року од 45  дана од дана пријема 
исправног рачуна, а по извршењу сваке појединачне услуге, са спецификацијом извршених услуга. 
Добављач  испоставља појединачне рачуне Наручиоцу, и то за пружене услуге каско осигурања возила 
који гласе на име Градског центар за социјални рад у Београду, према списку из члана 2 овог уговора  и 
доставља их Градском центру за социјални рад у Београду, Руска бр.4. 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  

ЈН бр 1.2.7/2020 

 34/ 37 

  

 

Члан 9. 
 Добављач  приликом потписивања уговора,  на име гаранције за добро извршење посла, предаје 
Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и 
оверену, са копијом депо картона и оригиналима овлашћења за попуну менице и листинг са сајта НБС  
о регистрацији менице, у износу од 10% од укупне  вредности  уговора без пореза  , са роком важности 
30 дана дуже од истека уговора 
 

Члан 10 
По пријему пријаве о насталом осигураном случају Добављач   је дужан да одмах приступи утврђивању 
и процени штете. 

Члан 11 
Добављач  се обавезује да исплату штете изврши у року од ________ календарских дана  од доношења 
одлуке  Добављача  о ликвидацији одштетног захтева.    
 

Члан 12. 
 Овај Уговор се закључује на одређено време и важи  од дана закључења овог уговора  до 
важења полисе осигурања свих возила из члана из члана 2 овог уговора  . Период осигурања је 
1(једна година). 
. 
 

Овај Уговор може бити једнострано раскинут, у случају неиспуњења преузетих обавеза 
једне од уговорних страна. 

Отказни рок се уговора у трајању од 30 дана од дана када једна уговорна страна достави 
другој писано обавештење о раскиду Уговора,  са образложеним разлозима за раскид уговора. 

Члан 13. 
 На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора а нису овде поменуте, примениће 
се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа који регулишу ову 
материју. 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем споразума, у 

супротном надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 15. 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерака од којих  4 ( четири ) примерка  
задржава Наручилац  , а 2 (два) примерка. припадају Добављачу  
           
ЗА  ДОБАВЉАЧА  
 
 
_________________________ 

                    ЗА НАРУЧИОЦА 
 

            Директор  
          Зорица Павловић 
_________________________ 

        
Напомене:  
Модела уговора понуђач  мора да попуни, овери печатом и потпише., Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора  потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора . 
Употреба печата није обавезна. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за јавну набавку мале 
вредности, број Јн.бр.1.2.7/2020  - набавка услуге осигурања по партијама  за партију 
____________(уписати број партије) поднео независно, без договораса другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 

 
 
 
                                                                                                       Потпис овлашћеног лицапонуђача:    
 
                                                           МП                                   __________________________                           

 

 
Напомена:  
*У случају подношења понуде за три  партије, образац фотокопирати и доставити за сваку партију 
посебно; 
**Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом Употреба печата није обавезна. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за јавну набавку 
мале вредности, број Јн.бр.1.2.7/2020  - набавка услуге осигурања по партијама  за партију 
____________(уписати број партије) како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
Напомена: 
*У случајуподношења понуде за три  партије, образац фотокопирати и доставити за сваку 
партију посебно; 
**Овај образац не представља обавезну садржину понуде. 
 
 
Употреба печата није обавезна. 
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X I ОБРАЗАЦ ИЗЈАВАЕ O ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА  ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

 

 
Jавнa набавкa број ЈН 1.2.7/2020 је набавка услуге осигурања – набавка по партијама. 

  
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу као средство финансијског 
обезбеђења својих уговорних обавеза, уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у 
поступку јавне набавке број ЈН 1.2.7/2020  набавка услуге осигурања – набавка по партијама за 
Партију __________(уписати број партије). доставити: 
- приликом потписивања уговора,  на име гаранције за добро извршење посла -  оригинал 
сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену, са копијом 
депо картона и оригиналима овлашћења за попуну менице и листинг са сајта НБС  о регистрацији 
менице, у износу од 10% од укупне вредности уговора  без обрачунатог пореза, са роком 
важности 30 дана дуже од истека уговора . 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања  уговорних обавеза у роковима и на начин  

предвиђен уговором ,наручилац  реализује средство финансијског обезбеђења . 

 

                 Потпис овлашћеног лица понуђача: 
 

МП                        ____________________________ 

 
 
Напомена: 
*У случају подношења понуде за три  партије, образац фотокопирати и доставити за сваку 
партију посебно; 
**Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 

Употреба печата није обавезна. 
 
 

 


