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Контакт особа: Кевешди Агнеш 

Конкурсна документација садржи 37 страница  

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 

и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке под редним 

бројем 5/2015, деловодни број 391/А-2015/1 и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку 5/2015, деловодни број 391/А-2015/2 припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга–услуге осигурања 

за 2016. годину 
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ЈН бр5/2015 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
II Подаци о предмету јавне набавке 3. 
 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 

евентуалне додатне услуге и сл. 

3. 

IV Техничка документација и планови  4. 

 

 

V 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

4. 

VI Критеријум за доделу уговора 7. 
VII Образац понуде 9. 
VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 15. 

 

IX 

Образац трошкова припреме понуде 20. 

X Образац изјаве о независној понуди 21. 
XI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. 

Закона 
23. 

 

XII 

Модел уговора 27. 

XIII Упуство понуђачима како да сачине понуду 33. 
 

 

Конкурсна документација садржи укупно 37 страница. 

 

 

 

 

IОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.Подаци о наручиоцу 
Основна школа "Арањ Јанош", Трешњевац, Маршала Тита 62. 

www.aranyjanos.edu.rs 

ajanos.isk@gmail.com 

  

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.5/2015је набавка услуга - услуге осигурања за 2016. годину. 
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4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не води се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Кевешди Агнеш, agneskevesdi@hotmail.com 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.5/2015 је набавка услуга - услуге осигурањаза 2016. годину, 

66510000 услуге осигурања. 

 

2.Партије 

Јавна набавка бр. 5/2015 је обликована у партијама: 

- Партија бр. 1. осигурање лица 

- Партија бр. 2. осигурање имовине 

 

3. Процењена вредност по партијама 

За партију бр. 1 осигурање лица предвиђена је 100.000,00 динара без ПДВ-а  

За партију бр. 2 осигурање имовина предвиђена је 80.000,00 динара без ПДВ-а 

 

4. Врста оквирног споразума 

Јавна набавка бр. 5/2015 се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС УСЛУГЕ , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИМЕСТО УСЛУГЕ, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ. 

Основна школа "Арањ Јанош" као наручилац сваке године покреће поступак јавне 

набавке за набавку услуга осигурања и то за осигурање лица и за осигурање имовине. 

Осигурање лица  обухвата колективно осигурање запослених од последица 

несрећног случаја при обављању и ван обављања редовног занимања и осигурање 

запослених за случај тежих болести и хируршких интерванција и то у укупном броју од 61 

запослених лица. Понуђач са којим се закључи уговор о јавној набавци мале вредности 

услуге осигурања лица је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура ново 

запослена лица код наручиоца у време трајања овог уговора. Осигурана сума по раднику 

је назначена у структури цена.Осигурање имовине  обухвата осигурање зграде и објеката 

од пожара и од излива воде из инсталација, осигурање опреме од лома машина, 

комбиновано осигурање електронских рачунара , осигурање стакла од лома и осигурање 
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од одговорности у случају уједа паса луталица.Понуђачса којим се закључи уговор о 

јавној набавци мале вредности услуге осигурања имовине у обавези је да под истим 

условима и на исти начин осигура и разлику код основице након процене вредности 

постојеће имовине, укњижења имовине у јавну својину и новостечену имовину наручиоца 

у време трајања предметног уговора, све до износа процењене вредности јавне 

набавке.Сума осигурања је назначена као процењена набавна књиговодствена вредност на 

дан 31.12.2015. године  у структури цена, увећање/умањење вредности грађевинских 

објеката и опреме које буде евидентирано у пословним књигама наручиоца на дан 

31.12.2015. године, понуђач је у обавези да осигура под условима датим у конкурсној 

докуметацији-понуди. 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
Нема. 
 

 

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

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

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

регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

3) брисана 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

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

предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

6) 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 за време подношења понуда (чл. 75. 

ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке,мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавкеза,  дефинисане чл. 76. 

Закона, и то: нема. 
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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, а 

додатне услове испуњавају заједно.  

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

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

• УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве осим(чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона (Образац изјаве понуђача, је саставни део конкурсне документације),којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

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

печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност услова да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

- Копија дозволе (решења) Народне банке Србије за обављање послова осигурања. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: нема додатних услова. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

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

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

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 
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 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке, прописане чланом 75.став 1. тач.1) до 4),  Закона о јавним набавкама. Приликом 

подношења понуде довољно је да прилаже копију Решења о упису у регистар понуђача 

или Извода о регистрованим подацима о понуђачу чиме потврђује да је уписан у регистар 

понуђача. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, 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. 

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

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

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

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

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75.став 1.тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) 

Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
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извршава преко тог подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 

би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 

то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 

1.тач. 1) до 4)Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије. 

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.  

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

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

о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом. 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик 

како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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. 
 

VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“на основу члана 85.став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

 

 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  

  У ситуацији када постоји две или више понуда са једнаким понуђеном ценом  

Наручилац ће извршити доделу уговора на основу редоследа пристизања понуда, то јест 

предност се даје понуђачу који је раније поднео понуду. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

за јавну набавку под редним бројем 5/2015 - за набавку услуга - услугe осигурања за 2016. 

годину– Партија број 1. -осигурање лица 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

БРОЈ  И ДАТУМ ПОНУДЕ  

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

МАТИЧНИ БРОЈПОНУЂАЧА  

ПИБ  

НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( Е-mail) 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГЗА  
ЗАСТУПАЊЕ  И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ 
ЗА ПОТПИСИВАЊЕУГОВОРА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ  

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

НАЗИВ  УЧЕСНИКА У  

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

АДРЕСА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

НАЗИВ  УЧЕСНИКА У  
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ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

АДРЕСА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

НАЗИВ  УЧЕСНИКА У  

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

АДРЕСА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

 

 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

АДРЕСА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ  

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ  

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

У случају већег броја  члана заједничке понуде или подизвођача треба фотокопирати табеле за 

њих. 
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4. ПОНУДУ ПОДНОСИ 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

5. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

 

 

6. ПОДАЦИ РЕЛАВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПОРЕЗА   

ПОРЕЗ  

УКУПНА ЦЕНА САПОРЕЗОМ  

 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 

Плаћање ће се  ивршити -одједном у року од 45 

дана рачунајући од дана службеног пријема 

фактуре. 
 

 

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Услуга осигурања се врши од 01. 01. 2016. до -

01.01.2017. године. 

 

 

 

 

 

 

   М.П.             

______________________                                                                                                                                              

   Потпис одговорног лица  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

за јавну набавку под редним бројем 5/2015 - за набавку услуга - услуге осигурања за 2016. 

годину – Партија број 2. -осигурање имовине 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

БРОЈ  И ДАТУМ ПОНУДЕ  

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

МАТИЧНИ БРОЈПОНУЂАЧА  

ПИБ  

НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( Е-mail) 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГЗА  
ЗАСТУПАЊЕ  И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ 
ЗА ПОТПИСИВАЊЕУГОВОРА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ  

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

НАЗИВ  УЧЕСНИКА У  

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

АДРЕСА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  
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НАЗИВ  УЧЕСНИКА У  

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

АДРЕСА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

НАЗИВ  УЧЕСНИКА У  

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

АДРЕСА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

 

 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

АДРЕСА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ  

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ  

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

У случају већег броја  члана заједничке понуде или подизвођача треба фотокопирати табеле за 

њих. 
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4. ПОНУДУ ПОДНОСИ 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

5. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

 

 

6. ПОДАЦИ РЕЛАВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПОРЕЗА  

ПОРЕЗ  

УКУПНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ  

 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 

Плаћање ће се  ивршити -одједном у року од 45 

дана рачунајући од дана службеног пријема 

фактуре. 
 

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Услуга осигурања се врши од 01. 01. 2016. до -

01.01.2017. године. 

 

 

 

 

 

 

   М.П.             

______________________                                                                                                                                              

   Потпис одговорног лица  
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VIII  ОБРАЗАЦСТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ– ПАРТИЈА БР. 1. 
 

 

Ред. 

бр. 
ОСИГУРАНИЦИ  

Број осигураних лица по матичној 

евиденцији 

1. 

ЗАПОСЛЕНИ У 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

"АРАЊ ЈАНОШ" 

61 

 СВЕГА 61 

 

А 

Колективно 

осигурање 

запослених 

Осигурана  

сума по 

раднику 

Премија за 

период од 

ДВАНАЕСТ 

МЕСЕЦИ  за 61 

запослених 

1. Смрт услед незгоде 750.000  

2. Трајни инвалидитет 1.500.000  

3. Смрт услед болести 375.000  
 

             УКУПНО (БЕЗ -ПОРЕЗА): 
 

 

             - 
 

Б 

Осигурање за случај 

тежих болести и 

хируршких 

интервенција 

Осигурана  

сума по 

раднику 

Премија за 

период од 

ДВАНАЕСТ 

МЕСЕЦИ  за 61 

запослених 

1. Теже болести 200.000  

2. Хируршке 

интервенције 
200.000  

 

             УКУПНО (БЕЗ -ПОРЕЗА): 
 

 

             УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 1.(А+Б) БЕЗ ПОРЕЗА 
 

 

 

 

 

 

М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
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VIII  ОБРАЗАЦСТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ– ПАРТИЈА БР. 2. 
 

А)  ЦИВИЛ- ПОЖАР 
 

 

 

 

А 

ОБЈЕКТИ У 

ВЛАСНИШТВУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"АРАЊ ЈАНОШ" 

Сума 

Осигурања 

очекивана 

новонабавна 

књиг. вредност 

на дан 

31.12.2015. 

Премија 

за период 

од ДВАНАЕСТ 

МЕСЕЦИ 

 

1. Грађевински објекти 31.271.148,60   

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и 

рачунарске опреме) 

6.804.707,60 

  

3. Допунски ризик излив воде 

из инсталација,за грађевинске 

објекте и опрему на први 

ризик, 5% од вредности за 

грађ.објекте и опрему 

 

38.075.856,20  

 

 Доплатак; откуп 

аморитзоване вредности код 

делимичних штета 

  

 

 Укупно (без -пореза).    

 Укупно (са-порезом):   
 

 

 

Б)  --ЛОМ МАШИНА 
  

 

 

Б 

ОПРЕМА У 

ВЛАСНИШТВУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"АРАЊ ЈАНОШ" 

Сума 

Осигурања-

очекивана 

набавна књиг. 

вредност на дан 

31.12.2015. 

Премија 

за период 

од ДВАНАЕСТ 

МЕСЕЦИ 

 

1. Опрема 4.704.707,60   

2. Механичка опрема 

грађевинског дела -5% од 

вредности грађевинског -

.објеката 

1.563.557,43 

  

 -Доплаци:-откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета;-откуп 
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одбитне франшизе;-за 

изналажење грешке;-за 

земљане радове 
 Укупно (без-пореза).    

 Укупно (са -

порезом): 
 

  

 

 

В)    —ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ  
 

 

 

В 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА У 

ВЛАСНИШТВУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"АРАЊ ЈАНОШ" 

Сума 

Осигурања-

очекивана 

набавна књиг. 

вредност на дан 

31.12.2015. 

Премија 

за период 

од ДВАНАЕСТ 

МЕСЕЦИ 

 

1. -Елекронски –рачунари  са -

припадајућом опремом 
3.150.000,00 

  

2. Доплатци;-- откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета-откуп 

одбитне франшизе 

 

 

 

 

 

 Укупно (без -пореза).    

 Укупно (са -

порезом): 
 

  

   
  

 

 

Г)   ЦИВИЛ-ЛОМ СТАКЛА 
 

 

 

Г 

ОБЈЕКТИ У 

ВЛАСНИШТВУ  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"АРАЊ ЈАНОШ" 

Сума 

Осигурања 

Премија 

за период 

од ДВАНАЕСТ 

МЕСЕЦИ 

 

1. СТАКЛА И ОГЛЕДАЛА 

ИСПОД 4мм,непомична(290 

м2 х 1.500,00 ) 

435.000,00   

2. СТАКЛА И ОГЛЕДАЛА 

Изнад 4мм,непомична(100 м2 

х 2.500,00 ) 

250.000,00 

 

 

 

 

3. Стакла заштићена жичаном 

мрежом и копилит стакла(415 

м2 х 2.000,00) 

830.000,00   

 -    

 Укупно (без -пореза).    
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 Укупно (са -

порезом): 

   

     

 

 



18 

 

 

 

ПАРТИЈА 2 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Премија 

за период 

од ДВАНАЕСТ МЕСЕЦИ 
 

А 
 

ЦИВИЛ - ПОЖАР 

 

 

 

Б 
 

-– ЛОМ МАШИНА 

 

 

В ИНДУСТРИЈА-

РАЧУНАРИ 

 

 

Г 
 

- ЛОМ СТАКЛА 

 

 

Д ОСИГУРАЊЕ ОД 

ОДГОВОРНОСТИ  ИЗ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

УКУПНО (БЕЗ ПОРЕЗА):                                   __________________________________ 
 

Износ пореза:               __________________________________ 
 

Укупно (вредност са обрачунатим порезом):  __________________________________ 
 

 

 

 

     М.П.                           Потпис овлашћеног лица 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

Образац структуре цене 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 структуре цене потписију 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 структуре цене. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

ПАРТИЈЕ –1 и 2 

 
У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи 

у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ –ПАРТИЈА БР. 1 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступкујавне набавке, за набавкууслуга:осигурање лица, ЈН број 5/2015 Партија бр. 

1.,поднео независно, без договора са другим понуђачима илизаинтересованим лицима. 
 

 

 

Датум: М.П. 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 закона 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. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ –ПАРТИЈА БР. 2 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступкујавне набавке, за набавкууслуга:осигурање имовине, ЈН број 5/2015 Партија бр. 

2.,поднео независно, без договора са другим понуђачима илизаинтересованим лицима. 
 

 

 

Датум: М.П. 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 закона 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. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

ПАРТИЈА БР. 1 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 мале вредности за набавку услуга:осигурање лица, ЈН број 5/2015 

Партија бр. 1., испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

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

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

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Брисана 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

5.) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

ПАРТИЈА БР.2 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 мале вредности за набавку услуга:осигурање имовине, ЈН број 

5/2015 Партија бр. 2., испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

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

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

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Брисана 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

5.) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПАРТИЈА БР. 1 

 

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 мале вредности за набавку услуга:осигурање лица, 

ЈН број 5/2015Партија бр. 1., испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Брисана 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПАРТИЈА БР. 2 

 

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 мале вредности за набавку услуга:осигурање 

имовине, ЈН број 5/2015 Партија бр. 2., испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Брисана 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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XII  МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА БР. 1. 
 

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ЛИЦА 

 

 Закључен дана    2015.године  између: 

1. Основна школа "Арањ Јанош", из Трешњевца, Маршала Тита 62, матични број: 

08126852, ПИБ: 100870789,телефон: 024/883-016, коју заступа директор Вајда Атила, (у 

даљем тексту: Наручилац) 

2. ____________________________________________________________________________ 

(назив) из _______________ (седиште), улица и број ____________________ _________, 

матични број __________________, ПИБ________________________, рачун бр. 

___________________________ код _________________________________ банке, 

телефон:_________ које заступа директор __________________________ (име и презиме) 

(у даљем тексту: Понуђач). 

Основ уговора: 

Јавна набавка бр. 5/2015. Партија број 1. 

Број и датум одлуке о додели уговора: _______________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. __________ од ________________________ 

 

        Члан 1. 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег 

понуђача за набавку услуге осигурања за 2016. годину  за  Партија број 1. -осигурање лица 

Одлуком о додели уговора број __________ од _______2015. године у поступку јавне 

набавке мале вредности, по позиву за подношење понуда објављеног дана 04 децембра 

2015. године на Порталу јавних набавки. 

- Изабрани понуђач наступа самопстално. 

- Изабрани понуђач наступа заједно са: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (уколико је 

заједничка понуда треба навести и споразум, којим је прецизирана одговорност сваког 

понуђача) 

- Изабрани понуђач наступа са подизвођачем: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ (уколико понуђач 

наступа са подизвођачем навешће се назив подизвођача и део предмета са вредношћу 

послова изражен у динарима, који ће извршити подизвођач). 

 

Предмет уговора 

Члан 2 

 Предмет овог Уговора је набавка услуге осигурања лица – колективно осигурање 

запослених у основној школи "арањ Јанош" из Трешњевца, која је спроведена у поступку 

о јавној набавци малих вредности бр. Партија број 1., у свему према структури цена и 

опису услуга наведен у понуди понуђачакоји чини саставни део овог уговора.  
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Вредност и одређивање цене 

Члан 3 

Вредност уговора је лимитирана до износа процењене вредности ЈН бр. 5/2015 

Партија бр. 1. и утврђује се у укупном износу од 100.000,00 динара(безпореза). 
и словима: - (без пореза), односно -  динара (са порезом).  

и словима: стодвадесетхиљада (са порезом). (испуњава наручилац) 

 Појединачне цене услуге осигурања лица утврђује се на основу дате понуде 

понуђача број_____________ од дана ___________2015.године  из обрасца структуре цене.  

Појединачне цене обухватају све пратеће трошкове које је Понуђач имао у 

реализацији предметне јавне набавке. 

Јединичне цене из Обрасца  структуре  цена  су фиксне, и могу се мењати само у 

случају наведеном у овом члану. 

Понуђач са којим се закључи уговор о јавној набавци мале вредности услуге 

осигурања лица је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура ново 

запослена лица код наручиоца у време трајања овог уговорапотписивањем полисе 

осигурања све до износа процењене вредности јавне набавке.  
 

Рок и начин плаћања 

Члан 4 

Наручилац се обавезује, да ће плаћање ивршити одједном у року од 45 дана 

рачунајући од дана службеног пријема фактура испостављене за полисе осигурања. 

 

Рокови пружања услуга 

Члан 5 

Услуга осигурања се врши од 01. 01. 2016. до 01.01.2017. године. 

 

Завршне одредбе 

Члан 6 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у 

писменој форми у складу са конкурсном документацијом јавне набавке бр. 5/2015. 

 

Члан 7 

 Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

 У споразуму о раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и 

обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 8 

 У случају спора у вези примене овог уговора потписници исти решавају мирним 

путем – споразумно односно признају надлежност стварно надлежног суда. 

 

Члан 9 

 Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки 

потписник задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

 ЗА НАРУЧИОЦА         ЗА ПОНУЂАЧА 
 

 

 

Напомена: 
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 модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и 

потпише.Наручилац и понуђач су сложни да Уговор о осигурању се сматра 

закљученим потписивањем овог уговора уз потписивање полиса осигурања у 

току трајања овог уговора, које треба да садрже све битне елементе из модела 

уговора ! 
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XII  МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА БР. 2. 

 
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ 

 

 Закључен дана    2015.године  између: 

1. Основна школа "Арањ Јанош" са седиштем у Трешњевцу, матични број: 08126852, 

ПИБ: 100870789,телефон: 024/883-016 коју заступа Вајда Атила, (у даљем тексту: 

Наручилац) 

2. ____________________________________________________________________________ 

(назив) из _______________ (седиште), улица и број ____________________ _________, 

матични број __________________, ПИБ________________________, рачун бр. 

___________________________ код _________________________________ банке, 

телефон:_________ које заступа директор __________________________ (име и презиме) 

(у даљем тексту: Понуђач). 

Основ уговора: 

Јавна набавка бр. 5/2015. Партија број 2. 

Број и датум одлуке о додели уговора: _______________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. __________ од ________________________ 

 

        Члан 1. 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег 

понуђача за набавку услуге осигурања за 2016. годину  за  Партија број 2. -осигурање 

имовине Одлуком о додели уговора број __________ од _______2015. године у поступку 

јавне набавке мале вредности, попозиву за подношење понуда објављеног дана __. 

новембра2015. годинена Порталу јавних набавки. 

- Изабрани понуђач наступа самопстално. 

- Изабрани понуђач наступа заједно са: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (уколико је 

заједничка понуда треба навести и споразум, којим је прецизирана одговорност сваког 

понуђача) 

- Изабрани понуђач наступа са подизвођачем: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ (уколико понуђач 

наступа са подизвођачем навешће се назив подизвођача и део предмета са вредношћу 

послова изражен у динарима, који ће извршити подизвођач). 

 

Предмет уговора 

Члан 2 

 Предмет овог Уговора је набавка услугаосигурања имовине – осигурање зграде и 

објеката од пожара и од излива воде из инсталација, осигурање опреме од лома машина, 

комбиновано осигурање електронских рачунара, осигурање стакла од лома, која је 

спроведена у поступку о јавној набавци малих вредности бр. 5/2015, Партија број 2, у 
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свему према структури цена и опису услуга наведен у понуди понуђачакоји чини саставни 

део овог уговора.  

 

Вредност и одређивање цене 

Члан 3 

Вредност уговора је лимитирана до износа процењене вредности ЈН бр. 5/2015 

Партија бр. 2. и утврђује се у укупном износу од 80.000,00 динара(безпореза). 
и словима: ------ ( без пореза), односно ---- динара (са порезом).  

и словима:деведесетишестхиљада динара (сапорезом). (испуњава наручилац) 

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Наручилац може након закључења овог 

уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да 

се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

вредности из члана 39. став 1. Закона. 

 Појединачне ценеуслуге осигурања имовине утврђује се на основу дате понуде 

понуђача број_____________ од дана ___________2015.године  из обрасца структуре цене.  

Појединачне цене обухватају све пратеће трошкове које је Понуђач имао у 

реализацији предметне јавне набавке. 

Понуђач са којим се закључи уговор о јавној набавци мале вредности услуге 

осигурања имовине у обавези је да под истим условима и на исти начин осигура и разлику 

код основице након процене вредности постојеће имовине, укњижења имовине у јавну 

својину и новостечену имовину наручиоца у време трајања овог уговора, потписивањем 

полисе осигурања све до износа процењене вредности јавне набавке.  
 

Рок и начин плаћања 

Члан 4 

Наручилац се обавезује, да ће плаћање ивршити одједном у року од 45 дана 

рачунајући од дана службеног пријема фактура испостављене за полисе осигурања. 

 

 

Роковипружања услуга 

Члан 5 

Услуга осигурања се врши од 01. 01. 2016. до 01.01.2017. године. 

 

Завршне одредбе 

Члан 6 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у 

писменој форми у складу са конкурсном документацијом јавне набавке бр.5/2015. 

 

Члан 7 

 Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

 У споразуму о раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и 

обавезе доспеле до момента раскида. 

 

Члан 8 

 У случају спора у вези примене овог уговора потписници исти решавају мирним 

путем – споразумно односно признају надлежност стварно надлежног суда. 

 

Члан 9 
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 Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки 

потписник задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

 

 ЗА НАРУЧИОЦА         ЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

Напомена: 

 модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и 

потпише.Наручилац и понуђач су сложни да Уговор о осигурању се сматра 

закљученим потписивањем овог уговора уз потписивање полиса осигурања у 

току трајања овог уговора, које треба да садрже све битне елементе из модела 

уговора ! 
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XIII  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: Основна школа "Арањ Јанош" , 24207, Ором, Велики пут 

141., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга–услуге осигурања за 2016. годину,  

ЈН бр.5/2015, Партија бр. ____ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 14.12. 2015.годинедо 12,00 часова. 
 

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

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

редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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: 

• доказе о испуњености обавезних и додатних услова 

• попуњен, печатом оверен и потписан -образац понуде из конкурсне документације; 

• попуњен, печатом оверен и потписан -модел уговора из конкурсне документације  

• попуњен, печатом оверен и потписан – образац структуре понуђене цене из 

конкурсне документације; 

• попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о независној понуди из 

конкурсне документације  

• попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. Закона 

 

 

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 
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кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 

обавеза из чл.75. ст.2. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 

понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка бр. 5/2015 је обликована у партијама: 

- Партија бр. 1. осигурање лица 

- Партија бр. 2. осигурање имовине 

 

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: Основна школа 

"Арањ Јанош", 24207,Ором, Велики пут 141.са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавкууслуга –услуге осигурања за 2016. годину,  ЈН 

бр.5/2015, Партија бр. ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавкууслуга –услуге осигурања за 2016. годину,  ЈН 

бр.5/2015, Партија бр. ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понудеза јавну набавкууслуга –услуге осигурања за 2016. годину,  ЈН 

бр.5/2015, Партија бр. ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавкууслуга –услуге осигурања за 2016. годину,  

ЈН бр.5/2015, Партија бр. ____ - 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 за једну партију 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 VII), 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 
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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 понуденаводи 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 поглављуVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1)и2) 

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. 

Осим горе наведених треба да још садржи: 

• податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• податке опонуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• податке опонуђачу који ће издати рачун,  

• податке орачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

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

у поглављуVконкурсне 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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се  ивршити-одједном у року од 45 дана рачунајући од дана службеног 

пријема фактуре. 
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Наручилац ће Понуђачу вршити плаћање уплатом на рачун понуђача. 

9.2.Захтев у погледу рока (извршења услуге) 

Услуга осигурања се врши од 01. 01. 2016. до -01.01.2017. године. 

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 не може мењати 

понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна, може се мењати само у случају повећања обима предмета набавке, 

с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, при укупна вредност повећања уговора не може да буде 

већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

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

складу са чланом 92.Закона. 

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

тај део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Нема. 

 

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. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

И ПЛАНОВА, ОСНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: - 

 

14.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ, КАО ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО 

УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА:  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације, појашњења у вези са припремањем понуде, као и да укаже на недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
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за додатним информацијама, појашњењима или указаним недостацима и неправилностима 

у конкурсној документацији, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

Додатне информације, појашњења и недостаци/ неправилности у конкурсној 

докуметнации упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама, 

појашњењима недостацима и неправилностима  конкурсне документације, ЈН бр.5/2015. 

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, појашњења, указивање на недостатке и 

неправилности конкурсне документације 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). 

  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.  Обавештење о роковима и начину доношења захтева за заштиту права, са 

детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са 

чланом 151.став 1.) тач. 1.)-7.) Закона, као и износом таксе из члана 156. Став 1. 

Тачка. 1.)-3.) закона и детаљним упутством о потврди из чл. 151 став 1. тачка 6) 

Закона којом се потврђује да уплата таксе извршена, а која се прилаже уз заштиту 

права приликом доношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним 

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

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

споразума 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.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 



37 

 

доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail: agneskevesdi@hotmail.com, и 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.О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву 

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

дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања 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 става 3. члана 149. Закона, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана 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. 

Захтев за заштиту права садржи: 

            -Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

-Назив и адресу наручиоца 

-Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

-Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

-Чињенице и доказе којима се повреде доказују 

-Потврду о уплати таксе из члана 156. овог Закона 

- Потпис подносиоца 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне 

елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

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

изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153или 253, позив на број: 

подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 

сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца,број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.   

Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 

60.000,00 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 


