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Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 404-38-1/2020 од 02.03.2020. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-38-2/2020 од 02.03.2020. 
године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – Услуге осигурања  

ЈН бр. 14/20 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 

 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 
 
 
 

II 

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

3.  

III Техничка документација и планови  9.  

 
 

IV 

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

9.  

V Критеријуми за доделу уговора 13. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 14.  

VII Модел уговора 28. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 32. 

 

 
 
Укупан број страна: 38 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .Општинска управа општине Сокобања 
Адреса: Светог Саве број 23, 18230 Сокобања. 
Интернет страница:www.opstinasokobanja.com 
 
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. 
Јавна набавка је усаглашена са актом о процени ризика у заштити лица 
имовине и пословања. 
 
3.  Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 14/20 су услуге -  Услуге осигурања, назив и ознака 
из општег речника набавке (ОРН): 66510000 - услуге осигурања. 
 
4. Партије 
Предметна јавна набавка није обликована у више целина -партија. 
 
5. Циљ спровођења јавне набавке: Поступак јавне набавке се спроводи ради 
закључења уговора о јавној набавци. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Душица Станковић  
Е - mail адреса: dusicastankovic@opstinasokobanja.com  број факса: 018/830-253 
 
 
 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК  ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА 

 
 

 

Tехничка спецификација 

 

а) осигурање имовине наручиоца (грађевинских објеката и опреме) и 

то : 

1. од последица пожара 

2. допунски ризици (земљотрес, поплава са бујицом, излив воде из 

инсталација) 3. лом машина 

 

 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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 Р.б. 

           ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ             Процењена грађевинска 

вредност објеката са 

стањем на дан 31.12.2019.   

и књиговодствена 

вредност опреме на дан 

31.12.2019. године 

   ПОЖАР  

  1. Грађевински објекти 

1.1    Зграде - укупно 

 

    - Зграда Општинске управе 

 

    - Зграда ОТК објекат 1 

    

    - Зграда ОТК објекат 2 

 

    - Зграда управе Ф.К “Озрен“ 

  

    - Објекат у ул. 27. марта (стара аутобуска) 

    

    - Tребич ММ   

    

  

 

187.636.653,06 

 

   90.239.879,40 

    

   16.200.184,00 

    

   10.754.744,00 

   

   32.670.000,00 

  

   16.275.600,00 

    

   21.496.245,66 
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 1.2 Аква парк “Подина“ 
1.3 Установе културе-укупно 
      
   - Зграда биоскопа “Моравица“ 
   - Зграда завичајног музеја-анекс 
   - Зграда воденице 
1.4  Објекат за потребе образовања 
    -Предшколска установа “Буцко“ 
 
1.5 Спортски и рекреациони објекти 
    - свлачионица 18-01 
    -свлачионица 18 
1.6 Локали 
1.7 Станови 
1.8 Монтажна кућа 
1.9 Монтажни тоалети 
 
Укупно: 
1.1 Зграде 
1.2 Аква парк 
1.3 Установе културе 
1.4 Објекат за поребе образовања 
1.5 Спортски и рекреациони објекти 
1.6 Локали 
1.7 Станови 
1.8 Монтажна кућа 
1.9 Монтажни тоалети 
 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9) 
 

   146.276.998,81 
     49.695.992,18 
 
     47.788.650,00 
        872.894,30  
       1.034.447,62 
 
     28.599.463,75 
 
 
     16.885.160,15 
     15.140.160,00 
      
     
 
 
 
 
      187.636.653,06 

146.276.998,81                   
49.695.992,18 

      28.559.463,75 
      32.025.320,15 
       1.792.167,76 
      22.040.088,10 
       1.935.519,64 
       2.547.923,81 
     472.510.127,26 

 Опрема (без возила) где се налази,набавна 

књиговодствена вредност без учешћа у штети 

(амортизована вреност и одбитна франшиза) 

 

       14.877.798,28 

       

 Допунски ризици (земљотрес,поплава са 

бујицом,излив воде из инсталација)              

 

 -Грађевински објекти 1.1 
-Грађевински објекти 1.2 
-Грађевински објекти 1.3 
-Грађевински објекти 1.4 
-Грађевински објекти 1.5 
-Грађевински објекти 1.6 
-Грађевински објекти 1.7 
-Грађевински објекти 1.8 
-Грађевински објекти 1.9 

      187.636.653,06 
      146.276.998,81            
       49.695.992,18        
       28.559.463,75 
       42.633.064,30 
        1.792.167,76 
       22.040.088,10 
        1.935.519,64 
        2.547.923,81 
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 Лом машина и неке друге опасности 
(са доплатком за амортизовану вредност и одбитну 
франшизу) 

  
          

  -Опрема за осигурање машина од лома и неких 
других опасности (у Општинској управи, аква парку 
и установама културе) 
-Котлови за грејање 4 комада (амортизована 
вредност и одбитна франшиза) 

   
         4.072.330,03 
 
 
          568.793,10 

 

 

 б)  комбиновано    осигурање   електронских    рачунара    и     

процесора    и  сличних уређаја    

Назив основног средства вредност 

Рачунари и рачунарска техника (93 рачунара и 53 
штампача) (амортизована вредност и одбитна 
франшиза) 

3.064.177,51 

 

в) Осигурање возила  
  1) теретна возила 

Ре
д 
бр. 

Регистарск
е 
ознаке 

Врста 
возила 

   марка  тип Година 
производ 

Снага 
мотора и 
носивост 

Радна 
запрeмин
а 
cm3 

Премијс
ки 
степен 

 1 ZA048-UE специјал
но 

TAM 150 T11 BV 1986 110 KW, 
носивост 
5000 kg 
 

9572  
cm3 

  2 

 2 ZA039-EK теретно Mercedes-
benz 

ACTROS 
1835 
AK 4X4 

2002 260 KW 
носивост 
5688 кg 

11946 
cm3 

  2 

 3 ZA 053- FZ Radno  Mercedes Vario 2005 110KW 
Nosivost 
975kg 

4249 cm3   3 

 4 ZA018-BG теретно TAM 190 T 15 
BL 

1985 125 KW 
носивост 
9000 кg 

9572  
cm3 

  1 

 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 13/20  7/ 38 

  

 

2)путничка возила 

Ред 
бр. 

Регистарск
е ознаке 

Врста 
возила 

  марка    тип Година 
произво
д 

Снага 
мотора 

Радна 
запремин
а  cm3 

Премијски 
степен 

1 ZA064-CG putničko Chevrloet Aveo 4 DR 2010 74 KW 1399 cm3   1 

2 ZA045-FH putničko Fiat punto Classic 1.2 2011 44 KW 1242 cm3   1 

3 ZA060-DZ putničko RENO   MEGAN 2019 75 KW 1332 cm3   4 

4 ZA034-DŠ putničko Škoda rapid Active       
1.6 TDI 

2015 77 KW 1598 cm3   1 

5 ZA031-MT putničko Škoda rapid Ambition 1.6 
TDI 

2012 77 KW 1598 cm3   1  

6 ZA051-HI putničko Hyundai H-1 2.5DSL 2005 74 KW 2476 cm3   1 

7 ZA002-VF putničko Lada 
karavan 

Lada 2104 2002 49 KW 1451 cm3   1 

8 ZA039-EG putničko Lada Niva 2012 61 KW 1690 cm3   1 

9 ZA028-ŽT putničko Opel meriva Essentia 
A14  XER 

2013 74KW 1398 cm3   3 

10 ZA060-OK putničko Škoda  Fabia 2019 55 KW 999 cm3    1 

11 ZA043-BG putničko Dacia Daster 2017 84 KW 1600cm3    3 

12 ZA046-TS putničko Škoda  Fabia 2017 55 KW 999 cm3   4 

 

 

1. Осигурање возила вршиће се сукцесивно за возила наведена у 

техничкој спецификацији у време регистрације сваког возила почев 

од 01.04.2020. године 

закључно са 31.03.2021. године. 

2. Период осигурања запослених је од 01.04.2020. године до 31.03.2021. 

године. 

3. Период осигурања за имовину је од 01.04.2020. године до 31.03.2021. 

године. 

 

НАПОМЕНА: 

Возила се осигуравају од одговорности за штету причињену трећим 

лицима, са осигурањем путника. 

За путничка возила под редним бројем 1,2,3,4,5,6,9, 10, 11 и 12 потребно је 

дати цену и за осигурање стакала, са учешћем у штети од 10% 

 

г) осигурање запослених код наручиоца  
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Укупно за 55 запосленог у трајању од 24 часа за случај смрти услед 

несрећног случаја, од повреда на раду, губитка радне способности и 

професионалног обољења, ради обезбеђивања накнаде штете. 

 

 

Осигурани ризици  Сума осигурања 

за случај смрти  300.000,00 

повреде на раду 600.000,00 

губитка радне способности ( инвалидитет) 600.000,00 

професионалног обољења 150.000,00 

 

Понуђач је дужан да достави Опште и посебне услове осигурања. 

 

У Понуди се наводи: укупна понуђена цена у динарима без ПДВ; укупна 

понуђена цена у динарима са ПДВ, с тим што је потребно нагласити 

колико ће износити вредност понуде за возила, колико за имовину и колико 

за осигурање запослених, рок плаћања; назив, адреса и седиште понуђача, 

број текућег рачуна понуђача и назив банке и потпис понуђача. 

 

У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у вези 

извршења набавке.                                                               

 

                                        Обим осигурања 

  1. Осигурање возила                                           

  2. Осигурање грађевинских објеката и опреме од опасности пожара и неких 

других опасности од основних пожарних ризика (пожар, удар грома, 

експлозија,олуја,град,удар сопственог моторног возила,сопствене радне машине   

у осигурани грађевински објекат,пад летелице, манифестације и 

демонстрације),са укљученим доплатцима за земљотрес, укљученим допунским 

ризиком поплаве,бујице,високе воде “на први ризик“ и укљученим доплатком за 

излив воде из инсталација “на први ризик“. 

  3. Опрема,механичка опрема и уређаји са машинама и апаратима од опасности 

лома машина и неких других опасности, са укљученим доплатцима за откуп 

амортизације и са укљученим доплатком одбитне франшизе. 

  4. Комбиновано осигурање електронских рачунара,процесора и сличних уређаја. 

  5. Колективно осигурање запослених: за случај смрти услед несрећног случаја, 

повреде на раду и губитка радне способности (инвалидитет), професионалног 

обољења, ради обезбеђивања накнаде штете. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПЛАНОВИ 
 
За јавну набавку није прописана посебна техничка документација 
 
 
 
 

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

УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

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

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, 
кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
ЗЈН); 
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3. 

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

4. 

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

5.  

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

Испуњеност услова из чл. 75 ст. 1, 
тач. 4 доказује се достављањем 
решења Народне банке Србије 
односно дозволе за обављање 
послова осигурања у складу са 
законом о осигурању и потврду 
Народне банке Србије да је решење 
важеће. 
 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  
 

За предметну јавну набавку нису предвиђени додатни услови. 
 

1) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI образац 5.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, осим обавезног услова из чл. 75 ст. 1, тач. 4 
доказује достављањем копије решења Народне банке Србије односно 
дозволе за обављање послова осигурања у складу са законом о осигурању и 
копијом потврде Народне банке Србије да је решење важеће. 
 

Изјава о испуњености обавезних услова мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које 
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 
уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу VI образац 6.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин 

 
 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
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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 зaконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

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

4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН , услов под редним бројем 5. 
наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: Копија 
решења Народне банке Србије односно дозволе за обављање 
послова осигурања у складу са законом о осигурању и 
копијом потврде Народне банке Србије да је решење важеће. 
 

 
Опште информације - У складу са Законом о јавним набавкама, докази о 
испуњености услова достављају се у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, већ је довољно да наведе 
интернет страницу на којој се јавно доступни подаци налазе. 
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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.  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе 
интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова, 
јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси 
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском 
облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
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. 
Лице уписано у регистар понуђача, који се води код Агенције за 
привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова. 
 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
 

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

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

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

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

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75.  ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, 
(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  услуга- 
Услуге осигурања ЈН Број: 14/20 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

Јавна набавка Услуге осигурања 
 
 

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

Р.бр. Назив Сума осигурања Премија 

1. Грађевински објекти 472.510.127,26  

 Поплава, бујица и висока вода 
на „први ризик“ 

 

            90.239.879,40 
 

 

 Излив воде из инсталација на 
„први ризик“ 

 

187.636.653,06 

 

 Земљотрес без учешћа у 
штети 

 

472.510.127,26 

 

2. Опрема 14.877.798,28  

 Поплава, бујица и висока вода 
на „први ризик“ 

 

14.877.798,28 

 

 Излив воде из инсталација на 
„први ризик“ 

 

14.877.798,28 

 

 Земљотрес без учешћа у 
штети 

 

14.877.798,28 

 

Укупно:  

ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА 

Р.бр. Назив Сума осигурања Премија 

1. Машине, ел. Уређаји, 
инсталације 

4.072.330,03  

 Доплатак за откуп 
амортизиване вредности 

  

 Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

  

2. Котао (4)  са инсталацијом           568.793,10  

 Доплатак за откуп 
амортизиване вредности 

  

 Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

  

3. Персонални рачунари, 
штампачи и рачунарска 
опрема и др. 

3.064.177,51  
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 Доплатак за откуп 
амортизиване вредности 

  

 Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

  

Укупно:  

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ЗА ИМОВИНУ:  

 
 

ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) 

Р.бр. Назив Сума осигурања Премија 

1. за случај смрти  300.000,00  

2. повреде на раду 600.000,00  

3. губитка радне способности 
( инвалидитет) 

600.000,00  

3.  професионалног обољења 150.000,00  

Укупно за 61 радника:  

ОСИГУРАЊЕ АУТО ОДГОВОРНОСТИ 

Ред. 
Бр. 

Врста 
возила 

Марка возила Снага мотора у 
КW-носивост 

Премија 

1. специјално TAM 110 KW, 
носивост 
5000 kg 

 

2. теретно Mercedes-benz 260 KW 
носивост 

5688 кg 

 

3. Radno  Mercedes 110KW 
Nosivost 975kg 

 

4. теретно TAM 125 KW 
носивост 

9000 кg 

 

5. putničko Chevrloet 74 KW  

6. putničko Fiat punto 44 KW  

7. putničko RENO   75 KW  

8. putničko Škoda rapid 77 KW  

9. putničko Škoda rapid 77 KW  

10. putničko Hyundai 74 KW  

11. putničko Lada karavan 49 KW  

12. putničko Lada 61 KW  

13. putničko Opel meriva 74KW  
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14. putničko Škoda  55 KW  

15. putničko Dacia 84 KW  

16. putničko Škoda  55 KW  

Укупно премија  за сва возила:  

Висину премије дати за премијски разред из техничке спецификације. За путничка 
возила под редним бројем 1,2,3,4,5,6,9, 10, 11 и 12 потребно је дати цену и за 
осигурање стакала. 

 
Укупна вредност понуде изражена у 
динарима без пореза: 

 

Порез:  

Укупна вредност понуде изражена у 
динарима са порезом: 

 

 
 

3) Остали подаци (рок  извршења услуге, рок и услови плаћања) 
 

 
Рок и начин плаћања 
Плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана достављања рачуна и 
наративног извештаја у писаној форми за претходни месец уплатом на текући 
рачун изабараног понуђача 

 

 
Рок важења понуде 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 
 

 
 
_____ дана 

 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 

 

 

 
 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни,  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  сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 
ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

Р.бр. Назив Сума осигурања Премија 

1. Грађевински објекти 472.510.127,26  

 Поплава, бујица и висока вода 
на „први ризик“ 

 

            90.239.879,40 
 

 

 Излив воде из инсталација на 
„први ризик“ 

 

187.636.653,06 

 

 Земљотрес без учешћа у 
штети 

 

472.510.127,26 

 

2. Опрема 14.877.798,28  

 Поплава, бујица и висока вода 
на „први ризик“ 

 

14.877.798,28 

 

 Излив воде из инсталација на 
„први ризик“ 

 

14.877.798,28 

 

 Земљотрес без учешћа у 
штети 

 

14.877.798,28 

 

Укупно:  

ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА 

Р.бр. Назив Сума осигурања Премија 

1. Машине, ел. Уређаји, 
инсталације 

4.072.330,03  

 Доплатак за откуп 
амортизиване вредности 

  

 Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

  

2. Котао (4)  са инсталацијом           568.793,10  

 Доплатак за откуп 
амортизиване вредности 

  

 Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

  

3. Персонални рачунари, 
штампачи и рачунарска 
опрема и др. 

3.064.177,51  
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 Доплатак за откуп 
амортизиване вредности 

  

 Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

  

Укупно:  

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ЗА ИМОВИНУ:  

 
 

ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) 

Р.бр. Назив Сума осигурања Премија 

1. за случај смрти  300.000,00  

2. повреде на раду 600.000,00  

3. губитка радне способности ( 
инвалидитет) 

600.000,00  

4.  професионалног обољења 150.000,00  

Укупно за 61 радника:  

ОСИГУРАЊЕ АУТО ОДГОВОРНОСТИ 

Ред. 
Бр. 

Врста возила Марка возила Снага мотора 
у КW-носивост 

Премија 

1. специјално TAM 110 KW, 
носивост 
5000 kg 

 

2. теретно Mercedes-benz 260 KW 
носивост 

5688 кg 

 

3. Radno  Mercedes 110KW 
Nosivost 

975kg 

 

4. теретно TAM 125 KW 
носивост 

9000 кg 

 

5. putničko Chevrloet 74 KW  

6. putničko Fiat punto 44 KW  

7. putničko RENO   75 KW  

8. putničko Škoda rapid 77 KW  

9. putničko Škoda rapid 77 KW  

10. putničko Hyundai 74 KW  

11. putničko Lada karavan 49 KW  

12. putničko Lada 61 KW  
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13. putničko Opel meriva 74KW  

14. putničko Škoda  55 KW  

15. putničko Dacia 84 KW  

16. putničko Škoda  55 KW  

Укупно премија  за сва возила:  

Висину премије дати за премијски разред из техничке спецификације. За путничка 
возила под редним бројем 1,2,3,4,5,6,9, 10, 11 и 12 потребно је дати цену и за 
осигурање стакала. 
 

 
Укупна вредност понуде изражена у 
динарима без пореза: 

 

Порез:  

Укупна вредност понуде изражена у 
динарима са порезом: 

 

 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 3) 

 

 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 
набавку Услуге осигурања ЈН 14/20 како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке услуге– Услуге осигурања ЈН 14/20 поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

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

ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке Услуге осигурања ЈН 14/20, испуњава све 
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                             _____________________                                                         
 

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

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

     
 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке Услуге осигурања ЈН 14/20 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                 _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

 
Закључен између: 
 
Oпштинe Сокобања-Општинскa управa општине Сокобања, улица Светог Саве 

број 23, ПИБ 100880059, Матични број 07355815 Број рачуна: 840-168640-63 

Назив банке: Управа за трезор, Телефон: 018 830 155 Телефакс: 018 830 253, 

чији је заступник по закону председник општине Исидор Крстић, а коју по 

овлашћењу председника општине број ________ од_______ године заступа 

начелница Општинске управе општине Сокобања Александра Марковић (у 

даљем тексту: Наручилац) и 

 

................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................Број рачуна: 
............................................ Назив 
банке:......................................,Телефон:............................Телефакс:_______кога 
заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извршилац услуге), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 14/20 
Број и датум /одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
2.___________________________________________________ из 
_____________________Ул.____________________________ 
 
1.) матични број: ______________ 
2.) текући рачун: ______________ 
3.) ПИБ: _____________________ 

 
3. ___________________________________________________ из 
_____________________Ул.____________________________ 
 
4.) матични број: ______________ 
5.) текући рачун: ______________ 
6.) ПИБ: _____________________ 

 
Члан 1. 

       Уговорне стране констатују:  
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• да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео 
поступак јавне набавке за набавку услуге, „Услуге осигурања“.  
• да је Извршилац услуге  дана ___________ 2020. године, доставио 
понуду број_________________ (попуњава Извршилац услуге), која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;  
• да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на 
основу понуде Понуђача  и Одлуке о додели уговора бр. ______________ 
од дана ________ 2020. године (попуњава Наручилац), изабрао 
Понуђача за закључење уговора о јавној набавци. 
 
      Члан 2. 

Овим Уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 
страна у вези осигурања имовине, возила и лица запослених у Општинској 
управи. 
Извршилац се обавезује да пружи следеће врсте осигурања: 
-осигурање објеката и опреме, 
-осигурање машина од лома, 
-осигурање радника за случај смрти, повреде на раду, губитка радне 
способности ( инвалидитет) и професионалног обољења, 
-осигурање ауто одговорности, а у свему према условима и  опису усвојене 
понуде Извршиоца услуге бр. ________________ од дана  ________.2020. 
године. 

      Члан 3. 

Полисе осигурања 

Наручилац и Извршилац закључују годишње полисе осигурања, почев од 

01.04.2020. године, по врсти осигурања наведеним у чл. 2. овог уговора, у 

периоду трајања осигурања. 

Наручилац се обавезује да ће премије осигурања по закљученим уговорима 

уплаћивати Извршиоцу након издавања фактуре од стране Извршиоца. 

 

      Члан 4. 

Премије осигурања 
 Уговорне стране сагласно утврђују да износ годишње премије осигурања, без 
пореза а према врстама осигурања износи: 
-осигурање објеката и опреме  ___________________ динара 
-осигурање машина од лома________________________ динара 
-осигурање радника за случај смрти, повреде на раду, губитка радне 
способности ( инвалидитет) и професионалног обољења ____________ динара 
-осигурање ауто одговорности____________динара. 
 
Вредност уговора-цена 

      Члан 5. 

Укупан износ осигурање имовине, возила и запослених у Општинској управи 
Сокобања износи  _____________  динара без пореза, односно  
______________  динара са порезом ПДВ-ом. 

 

Цена услуга дата у понуди понуђача је фиксна. 
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Начин плаћања 
     Члан 6. 
 

Плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана достављања рачуна на 
текући рачун изабраног понуђача број_______, отворен код _________ банке. 
 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским  планом 
Наручиоца за 2020. годину. Плаћање доспелих обавеза  насталих у 2020. 
години, вршиће се до висине одобрених апропријација  за ту намену, а у 
складу са одлуком којом се уређује буџет за 2020.  годину. 
 
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора 
ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом  којим се уређује 
финансијски план наручиоца за 2021. годину. 
 
У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због  немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 Члан 5. 

Плаћање премије осигурања 
Наручилац је дужан да плаћа премију осигурања у износима који су утврђени 
полисама осигурања, року до 45 дана од дана достављања рачуна. 
 

Члан 6. 
 Плаћање осигуране суме-накнаде 
 Када се догоди осигурани случај Извршилац је дужан да исплати осигурану 
суму - накнаду на начин одређен општим условима осигурања. 
Ако Извршилац не исплати накнаду у року из става 1.овог члана дужан је да, 
заједно са накнадом, плати затезну камату за све време доцње, обрачунатој по 
стопи прописаној законом. 
 
 

Члан 7. 
 Перид осигурања 
Овај уговор се закључује на период од годину дана. Рок почиње да тече од 
01.04.2020. године.  
Овај уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења обавеза у складу 
са Законом о облигационим односима, на основу писменог обавештења. 
Отказни рок је 30 дана од дана достављања писменог обавештења. 
 

Члан 8. 
Средства финансијског обезбеђења: Извршилац се обавезује да на дан 
закључења Уговора преда Наручиоцу, сопствене бланко потписане и оверене 
менице са меничним овлашћењима као гаранцију за уредно испуњење свих 
својих уговорних обавеза и то: 
 - за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од  рока предвиђеног за извршење 
услуге; 
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Меница за добро извршење посла биће активирана у колико понуђач не 
извршава услугу у уговореном року. 
Сопствене бланко менице и менична овлашћења морају бити потписани од 
стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа 
код пословних банака. 
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а 
као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 
меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача. 
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених 
меница са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона 
депонованих потписа као и копију  захтева за регистрацију меница овереног од 
стране пословне банке понуђача. 
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач 
не извршaва  своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 

Члан 9. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о осигурању. 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором 
решавају споразумно у супротном спор ће се решавати пред надлежним судом. 
 

Члан 11. 
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака 
уговорна страна задржава по два (2) примерка. 
  
 
 ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ                                                   ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ 

 
____________________                                                      ____________________ 
(потпис понуђача)     Александра Марковић 
      по овлашћењу председника општине 
      број _________ од__________године 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН 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: .Општинска управа општине Сокобања, улица 
Светог Саве број 23, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
ЈН бр. 14/20 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране НАРУЧИОЦА до 13.03.2020.године до 13,00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
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 и иста ће одмах након отварања 
понуда неотворена бити враћена понуђачу. 
   
Понуда мора да садржи оверене и потписане обрасце и  тражене доказе и то: 

• Образац понуде (Образац 1);  

• Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75.  ЗЈН (Образац 5); 

• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

• Модел уговора; 

• Решења Народне банке Србије односно дозволе за обављање послова 
осигурања у складу са законом о осигурању  

• Потврду Народне банке Србије да је решење важеће. 
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.  
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Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне 
документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци 
морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица, у 
свему у складу са Конкурсном документацијом. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована  по партијама.  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска 
управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23. Сокобања,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку  Услуге осигурања ЈН 14/20- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку Услуге осигурања ЈН 14/20 НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку  Услуге осигурања ЈН 14/20- 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 (поглавље VII) 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.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца  и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VI  образац. 5). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

) 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 поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца  и понуђача 
који подноси заједничку понуду са чланог групе понуђача, тај члан групе 
понуђача ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 
9.1 Плаћање ће се извршити  у року до 45 дана од дана достављања  рачуна и 
наративног извештаја у писаној форми за претходни месец уплатом  на текући 
рачун изабараног понуђача.  
 
9.2.  Захтев у погледу рока извршења.  
Рок пружања услуга је 12 месеци почев 01.04.2020. године 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
9.4. Место пружања услуга  
Услуге се пружају из пословних просторија понуђача 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену су урачунати трошкови испоруке као и сви додатни трошкови везани за 
извршење уговора. 
 
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 и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања 
уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Општине Сокобања, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од 
уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом безусловна и платива на први 
позив на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 
Бланко соло меница мора бити потписана и регистрована у складу са Одлуком 
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 
овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011). Бланко соло меница за 
добро извршење посла и менично овлашћење мора да важи најмање 30 дана 
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дуже од уговореног рока трајања уговора, с тим да евентуални продужетак 
рока за извршење посла који је предмет јавне  набавке има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за 
који ће бити продужен рок за извршење посла. Наручилац ће активирати 
меницу за добро извршење посла у случају да Извршилац услуге не изврши 
услугу у свему према понуди односно ако не изврши уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Наручилац  задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења 
уколико Изабрани понуђач не извршава обавезе из предметне јавне набавке. 

 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 
НАРУЧИОЦА електронске поште на e-mail:      
dusicastankovic@opstinasokobanja.com или факсом на број 018/830-253) 
тражити од НАРУЧИОЦА додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке  и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор у писаном 
облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.14/20.“  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
НАРУЧИОЦА, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као 
и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на e-mail 
dusicastankovic@opstinasokobanja.com факсом на број 018/830-253 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. Наручилац објављује 
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  на Порталу јавних набавки, 
и на на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева за заштиту права који садржи све податке из Прилога 3Љ. 
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 до 
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.   
Захтев за заштиту права којим се оспоравају  радње које наручила предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана пре 
подношења понуда, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца  најкасније до истека рока за подношење понуда, 
Подношење захтева за заштиту права задржава даље активности наручионица 
осим  даљих  активности наручионица у складу са одредбама члана 150. ЗНЈ. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
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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 понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да  уплати таксу од 60.000,00 динара на 
евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права. 
Број евиденционог рачуна је: 840-30678845-06, позив на број  је број или ознака 
набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП, назив наручоица, број или ознака јавне  
набавке на коју се односи, прималац: Буџет Републике Србије.  
Упутство за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права може се 
пронаћи на линку Уплата таксе из Републике Србије 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу 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) Закона.  
 

19. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
 
 
 
 
 
 


