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На основу члана 60. став 1. тачка 2 . Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник 
РС'' број 124/12) 

О Б Ј А В Љ У Ј Е 
 
 

1. ПОЗИВ 
 

 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГE 
ОСИГУРАЊА ЗГРАДА, ОПРЕМЕ, СТАКЛА, ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У СЛУЧАЈУ 
НЕСРЕЋЕ И ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И ЛОМА СТАКЛА 

 
  

Дом здравља Лесковац, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале 
вредности и позива понуђаче да поднесу своје понуде. 

 
 

 Предмет јавне набавке мале вредности је: Услуга осигурања зграда, опреме, 
стакла, лица запослених и осигурања возила од аутоодговорности, обликован по 
врстама осигурања: 

  

 
1. Осигурање од пожара и неких других опасности за грађевинске 
    објекте, опрему и залихе са укљученим допунским ризиком излива  
    воде из инсталација, на ''први ризик'' 

 2. Осигурање машина од лома 
 3. Комбиновано осигурање електронских рачунара 

 
4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва 
5. Осигурање стакла од лома 

 
6. Колективно осигурање запослених-незгода 
7. Осигурање возила од аутоодговорности и лома стакла 
 

 

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: 
- Дом здравља Лесковац 

- Светозара Марковића 116 

- www.dzleskovac.com 

ВРСТА НАРУЧИОЦА:  
- Здравствена установа 

ВРСТА ПОСТУПКА: 
- Поступак јавне набавке мале вредности 

Дом здравља Лесковац, као наручилац, покренуо  је поступак јавне набавке 
мале вредности, чији је предмет услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица 
запослених и осигурања возила од аутоодговорности. 

 Број јавне набавке:  18 
 Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 04.12.2015. 

године. 
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Предмет  јавне набавке је услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица 
запослених и осигурања возила од аутоодговорности. 

 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Право на учешће у поступку имају сва заинтересована физичка и правна лица  

која испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
Услови и начин за доказивање испуњености услова одређен је конкурсном 

документацијом. 
  Почев од 04.12.2015. године, увид у конкурсну документацију и  преузимање 
исте може се извршити  сваког радног дана у периоду од 08.00 до 14.00 часова, у 
просторијама Дома здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, у Одсеку за јавне 
набавке (канцеларија 303). 

Конкурсна документација се може преузети у року од 8  дана од дана 
објављивања позива за подношење понуда, односно до 14.12.2015. године. 

Преузимање конкурсне документације може у име понуђача извршити само 
лице са писменим овлашћењем  понуђача. 

Конкурсна документација се може доставити понуђачима поштом или 
електронском поштом, по пријему писменог захтева понуђача, у року од два дана од 
дана пријема захтева за достављање конкурсне документације.  

Конкурсна документација се може преузети и са Портала јавних набавки. 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом 

предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу 
јавних набавки. 

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља 
Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну 
набавку услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица запослених и осигурања 
возила од аутоодговорности, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини  назив, адресу понуђача 
и контакт телефон. 

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 14.12.2015. 
године до 12.00 часова. 

Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по 
окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да 
су поднете неблаговремено. 

 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда одржаће се дана 14.12.2015. године у 12.30  часова у 

канцеларији 303 Дома здравља Лесковац. 
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни 

су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 8 дана од дана 

отварања понуда. 
 
Додатне информације заинтересована лица могу тражити писаним путем 

односно електронском поштом на адресу Наручиоца. 
Контакт особa: Сретен Ристић, службеник за јавне набавке, бр. тел. 016/243-

060, e-mail: javnenabavke@dzleskovac.com. 
 

 



ДОМ   ЗДРАВЉА   ЛЕСКОВАЦ 
Светозара Марковића  бр.116 

 

  5 / 32 

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА ПРИПРЕМИ ПОНУДУ 

   
           Предмет набавке: 

Услуга осигурања имовине и лица запослених у ДЗ Лесковац, обликованa по 
врстама осигурања: 

 
1. Осигурање од пожара и неких других опасности за грађевинске 
објекте , опрему и залихе са укљученим допунским ризиком излива 
воде из инсталација, на ''први ризик'' 
2. Осигурање машина од лома 
3. Комбиновано осигурање електронских рачунара 
4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва 
5. Осигурање стакла од лома 
6. Колективно осигурање запослених-незгода 
7. Осигурање возила од аутоодговорности и лома стакла 

 
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: Дом здравља Лесковца, Светозара Марковића бр. 116, 

16000 Лесковца са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга осигурања зграда, 
опреме, стакла, лица запослених и осигурања возила од аутоодговорности, ЈН број 

18 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Позив за подношење понуда објављен је на порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца 04.12.2015. године  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

14.12.2015. године до 12.00 часова. 
 Јавно отварање понуда 14.12.2015. године у 12.30 часова у просторијама одсека за 

јавне набавке Дома здравља Лесковац (канцеларија 303). 
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни 

су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 
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. Позив за подношење понуда објављен  на  Порталу јавних 
набавки 14.12.2015. године  и интернет страници наручиоца. 
. 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. 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: Дом здравља 
Лесковац, ул. Светозара Марковића бр. 116, 16000 Лесковац са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица 
запослених и осигурања возила од аутоодговорности, ЈН број 18 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или  
„Допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица 
запослених и осигурања возила од аутоодговорности, ЈН број 18 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица 
запослених и осигурања возила од аутоодговорности, ЈН број 18 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања зграда, опреме, 
стакла, лица запослених и осигурања возила од аутоодговорности ЈН број 18 - 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. 
 
5. 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. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне 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. 
 
7. 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 тo:  

 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши у 12 једнаких месечних рата у року предвиђеном чл. 4. ст. 2. Закона 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (осим 
аутоодговорности). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс (осим аутоодговорности). 
Висина средстава превентиве мора бити исказана у динарима и уплаћује се у року од 
60 дана од дана закључења уговора. 
 
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
8.3. Рок исплате осигуране суме 
Рок исплате осигуране суме је максимално 14 дана од дана пријема уредне пријаве о 
настанку осигураног случаја. 
 
8.4. Период осигурања 
 Годину дана од дана закључења уговора о јавној набавци. 
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8.5. Наручилац се обавезује да ће средства превентиве бити искоришћена за  
набавку УПС уређаја који ће утицати на смањење ризика од опасности 
прегоревања апарата. Основна улога УПС уређаја је да обезбеди довољно 
времена да након нестанка струје сачува свој рад и безбедно угаси све апарате, 
као и да заштити од промене мрежног напона. 
Понуђач је обавезан да средства превнтиве уплати на рачун наручиоца у року 
од 30 дана. 
Наручилац се обавезује да бесповратна средства превентиве искористи у року 
од 6 месеци. 
 
8.6. Време (рок) за излазак на терен ради извиђаја и процене штете не може бити 
дужи од 3 дана. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАVЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
 
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
Дом здравља Лесковац  ул. Светозара Марковића бр. 116, 16000 Лесковац, 
електронском поштом на е-маил: javnenabavke@dzleskovac.com или факсом на број 
016/243-060, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 18 – набавка 
услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица запослених и осигурања возила 
од аутоодговорности ”. 
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.  

mailto:javnenabavke@dzleskovac.com
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
  
12. 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.  
 
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Одлука о избору најповољније понуде за јавну набавку услуга донеће се применом 
критеријума: економски најповољнија понуда. 

Оцењивање и рангирање понудa извршиће се према следећим 
елементима критеријума:  

 
1. Висина премије осигурања - цена услуге осигурања - максимално 60 пондера 
 
Формула за израчунавање:  

 
најнижа понуђена висина премије х 60 

понуђена висина премије 
 
2. Висина бесповратних средстава превентиве – максимално 40 пондера 
 
Формула за израчунавање:  
 

понуђена висина бесповратних средстава превентиве х 40 
највиша понуђенав исина бесповратних средстава превентиве 

 
Висина бесповратних средстава превентиве мора бити изражена у номиналном 
износу (у динарима). 
  
14. КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
КАО НАЈПОВОЉНИЈА ЋЕ БИТИ ИЗАБРАНА ОНА СА НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ 
ПРЕМИЈОМ  
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15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Х образац 
изјаве о поштовању из чл.75 ст.2 закона).  
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја 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 пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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 на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 

- 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности, ако се захтев за заштиту 
права подноси пре отварања понуда 

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда. 
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 10 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.  
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  
 
 

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 __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
[навести предмет јавне набавке] број _______ [навести редни број јавне набавке], 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

- 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; 

- 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); 

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

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 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 _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
[навести предмет јавне набавке] број _______ [навести редни број јавне набавке], 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) 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 и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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4.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

 У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку 
јавне набавке мора доказати:  
 

а) Пословни капацитет: Усаглашен систем пословања са захтевима  стандарда 
ISO 9001:2008. 
 
     Доказ: Копија сертификата о понуђачевом систему пословања усаглашеним 
са захтевом ISO 9001:2008. 
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5. ОБРАЗАЦ БРОЈ 1- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга 
осигурања зграда, опреме, стакла, лица запослених и осигурања возила од 
аутоодговорности, ЈН број 18 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име понуђача: 
 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-
маил): 

 

Телефон: 
 
 
 

Телефакс: 
 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗVОЂАЧЕМ 

V) 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) Пословно име 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) 
Пословно име 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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6. ОБРАЗАЦ БРОЈ  2 - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 
  

 НАЗИВ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 
ВИСИНА ПРЕМИЈЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 
ГОДИНУ ДАНА 

 
 

1. 
 

Осигурање од пожара и неких других опасности за  
грађевинске објекте, опрему и залихе са укљученим  
допунским ризиком излива воде из инсталација,  
на ''први ризик'' 

 

2. Осигурање машина од лома  

3. Комбиновано осигурање електронских рачунара  

4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  

5. Осигурање стакла од лома  

6. Колективно осигурање запослених  

7. Осигурање возила од аутоодговорности и лома стакла  

УКУПНА ПРЕМИЈА 
 

 
 

Висина бесповратних средстава превентиве у динарима 
 

Време (рок) за излазак на терен ради извиђаја и процене 
штете у данима (не краћи од три дана) 

 

 
 
Начин плаћања: 12 месечних рата 

 Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 
 Рок за исплату штете по основаном одштеном захтеву до 14 дана. 
Висина премије у понуди мора бити исказана у динарима, без урачунатог 
пореза на премију и мора бити фиксна тј. не може се мењати.  
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 
Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица. 
 
 
  Потпис одговорног лица 

понуђача: 
 М.П.  
  ________________________ 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

О јавној набавци осигурања зграда, опреме, стакла и запослених радника у случају 
несреће 

 
Закључен између: 
1.________________________________________________________________________ 
( у даљем тексту понуђач – осигуравач) 
 
2. ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ, Светозара Марковића 116, матични број 17710214, 
ПИБ 105032470, текући рачун 840-769661-36, код Управе за трезор, кога заступа (у 
даљем тексту: наручилац - осигураник). 
 
 Под следећим условима 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је осигурање зграда, опреме, стакла и запослених 
радника у случају несреће по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности. 

За јавну набавку из става 1 овог члана понуђач – осигуравач је изабран као 
најповољнији на основу извештаја и стручној оцени понуда, одлуком директора 
наручиоца - осигураника од ____________ године. 

 
Члан 2. 

 
  Услови осигурања садржани су у понуди понуђача – осигуравача од 
____________ године. 

       Сходно означеној понуди укупна годишња премија износи ___________ 
динара и односи се на следеће ризике: 

- осигурање од пожара и неких других опасности за грађевинске објекте, 
опрему и залихе са укљученим допунским ризиком излива воде из 
инсталација, на „први ризик“                                                                           
_______________динара 

-     осигурање машина од лома _______________динара 
-     осигурање електронских рачунара _______________динара 
- осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва     

_______________динара 
-     осигурање стакла од лома _______________динара 

               -     осигурање запослених – незгода _______________динара 
  -     осигурање возила од аутоодговорности _______________динара 
 

Члан 3. 
 

  Премију осигурања из чл. 2. овог уговора наручилац - осигураник плаћа 
месечно у износу од 1/12. 
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 Наручилац се обавезује да ће средства превентиве бити искоришћена за  
набавку УПС уређаја који ће утицати на смањење ризика од опасности прегоревања 
апарата. Основна улога УПС уређаја је да обезбеди довољно времена да након 
нестанка струје сачува свој рад и безбедно угаси све апарате, као и да заштити од 
промене мрежног напона. 
Понуђач је обавезан да средства превнтиве уплати на рачун наручиоца у року од 30 
дана. 
Наручилац се обавезује да бесповратна средства превентиве искористи у року од 6 
месеци. 

 
Члан 4. 

 
  Пријављену штету по основаном одштетном захтеву понуђач – осигуравач је 
дужан да исплати у року од 14 дана. 
 

Члан 5. 
 

 Уговорне стране сносе последице западања у дужничку доцњу уколико не 
поступе у роковима из члана 3. и члана 4. овог уговора. 
 

Члан 6. 
 

 Овај уговор ће се примењивати у трајању од 12 месеци, рачунајући од дана 
потписивања. 

 
Члан 7. 

 
  У току трајања уговорног односа уговарачи не могу једнострано мењати услове 
под којима је закључен ( висина премије, рок плаћања премије и рок за исплату штете 
и др.) 
  У случају да до истека рока важења овог уговора наручилац – осигураник није 
окончао поступак јавне набавке, тј. није закључио нови уговор, понуђач – осигуравач је 
обавезан да наручиоцу – осигуранику, на његов захтев изда лист покрића, који ће 
важити до окончања поступка, односно до закључења новог уговора. 
 
       Члан 8. 
 
  На односе који нису уређени овим уговором примењиваће се сходно одредбе 
закона. 
  Овај уговор је закључен у пет истоветних примерака, од којих сваки има снагу 
оригинала, па два примерка припадају понуђачу – осигуравачу, а три примерка 
наручиоцу – осигуранику. 
 

 
 
ЗА ПОНУЂАЧА-ИЗВРШИОЦА                                 ЗА НАРУЧИОЦА ДИРЕКТОР 
__________________________                              __________________________ 
                                                      Др Славиша Божић 
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8. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ПОДАЦИ ЗА ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 

 

1. ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
Сума осигурања 

НКВ 
Премија без 

пореза 

1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 311.031.797,95   

1.1. Дом здравља Лесковац 148.854.234,57   

1.2. Здравствена станица  бр.1 11.984.208,94   

 1.3. Здравствена станица  бр.2 3.083.073,69   

1.4. Здравствена станица  бр.3 4.540.235,42   

1.5. Здравствена станица  бр.4 0,00   

1.6. Служба здр.заштите деце 33.690.742,91   

1.7. Амбуланта Брестовац 4.967.456,08   

1.8. Амбуланта Богојевце 1.929.008,09   

1.9. Амбуланта Јашуња 2.352.994,87   

1.10. Амбуланта Губеревац 3.584.479,91   

1.11. Амбуланта Бабичко 0,00   

1.12. Амбуланта Белановце 3.815.227,70   

1.13. Амбуланта Манојловце 2.191.488,17   

1.14. Амбуланта Ораовица 26.248,23   

1.15. Амбуланта Доње бријање 0,00   

1.16. Амбуланта Лакошница 57.792,16   

1.17. Амбуланта Орашац 2.312.804,37   

1.18. Амбуланта Турековац 3.746.454,45   

1.19. Амбуланта Разгојна 0,00   

1.20. Амбуланта Печењевце 4.876.754,18   

1.21. Амбуланта  Драшковац 0,00   

1.22. Дом здравња  Вучје 41.575.983,45   

1.23. Амбуланта Стројковце 2.960.007,65   

1.24. Амбуланта Мирошевце 5.188.526,85   

1.25. Амб. Бунушки чифлук 1.573.965,42   

1.26. Амбуланта Оруглица 1.503.415,32   

1.27. Амбуланта Барје 1.742.326,67   

1.28. Дом здравња  Грделица 14.067.379,61   

1.29. Амбуланта Тулово 1.032.188,11   

1.30. Амбуланта Предејане 3.170.254,77   

1.31. Амб. Велика Грабовница 1.305.344,49   

1.32. Амб. Велика Копашница 966.856,02   

1.33. Амб. Велика Сејаница 0,00   

1.34. Медицина рада-туђи објекти 0,00   

1.35. Амбуланта Бобиште 0,00   

1.36. Стара зграда зубне 39.529.355,85   
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ДОПЛАТАК за излив воде из 
инсталација за ГО на „први 
ризик“ на 3% од вредности грађ. 
објеката 

9.330.953,94    

2. ОПРЕМА 213.457.059,20    

2.1. Дом здравља Лесковац 128.975.612,26   

2.2. Здравствена станица  бр.1 2.153.725,94   

2.3. Здравствена станица  бр.2 1.200.552,73   

2.4. Здравствена станица  бр.3 1.230.464,66   

2.5. Здравствена станица  бр.4 2.095.906,52   

2.6. Служба здр.заштите деце 16.078.791,99   

2.7. Амбуланта Брестовац 3.393.035,15   

2.8. Амбуланта Богојевце 253.993,13   

2.9. Амбуланта Јашуња 295.470,16   

2.10. Амбуланта Губеревац 1.373.071,08   

2.11. Амбуланта Бабичко 318.651,03   

2.12. Амбуланта Белановце 786.406,92   

2.13. Амбуланта Манојловце 1.090.371,54   

2.14. Амбуланта Ораовица 187.535,23   

2.15. Амбуланта Доње бријање 414.907,68   

2.16. Амбуланта Лакошница 297.995,79   

2.17. Амбуланта Орашац 298.426,02   

2.18. Амбуланта Турековац 808.657,53   

2.19. Амбуланта Разгојна 296.385,25   

2.20. Амбуланта Печењевце 2.508.406,16   

2.21. Амбуланта  Драшковац 364.670,88   

2.22. Амбуланта  Бобиште 131.458,98   

2.23. Школа Манојловце 486.120,21   

2.24. Дом здравња  Вучје 24.375.675,81   

2.25. Амбуланта Стројковце 778.475,69   

2.26. Амбуланта Мирошевце 1.607.528,96   

2.27. Амб. Бунушки чифлук 287.652,91   

2.28. Амбуланта Оруглица 136.014,28   

2.29. Амбуланта Барје 719.126,13   

2.30. Дом здравња  Грделица 18.013.958,67   

2.31. Амбуланта Тулово 303.528,18   

2.32. Амбуланта Предејане 1.132.201,75   

2.33. Амб. Велика Грабовница 558.779,51   

2.34. Амб. Велика Копашница 194.596,66   

2.35. Амб. Велика Сејаница 219.769,63   

2.36. Медицина рада-туђи објекти 89.134,18   

  

ДОПЛАТАК за излив воде из 
инсталација за опрему на „први 
ризик“ на 5% од вредности 
опреме 

 10.672.852,96   

3. ЗАЛИХЕ     
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3.1. 
Просечна вредност залиха на 
04.12.2015. године 

9.430.829,96   

  

ДОПЛАТАК за излив воде из 
инсталација за залихе на „први 
ризик“ на 10% од просечне вред. 
залиха на 04.12.2015.год. 

943.082,99    

УКУПНА ПРЕМИЈА за осигурање од пожара   

 
 

2. ЛОМ МАШИНА 

Ред. 
бр. 

Предмет осигурања 
Сумаосигурања 

НКВ 
Премија без пореза 

1. ОПРЕМА 124.962.412,02    

1.1. 
Сва опрема по шифри 
делатности (без м.возила, 
намештаја и рачунара) 

124.962.412,02   

  
ДОПЛАТАК за откуп 
амортизоване вредности код 
делимичних штета 

    

  
ДОПЛАТАК за откуп одбитне 
франшизе 

    

2. РЕНДГЕН  CEVI   / ком 4 / 1.600.000,00   

  
ДОПЛАТАК за одкуп одбитне 
франшизе 

    

3.  МЕХАНИЧКА ОПРЕМА     

3.1. 
Инсталације нисконапонске 
мреже(10% од вредности 
грађ.објеката) 

31.103.179,80   

3.2. 

Котларница са инсталацијом 
(10% од вред. ГО) Вучје, 
Стројковце,Мирошевце, 
Предејане, Брестовац 

5.210.566,74   

3.3. 
Инсталације централног грејања 
(7% од вредности грађ.објеката) 

21.772.225,86   

3.4. 
Инсталације водовода и 
канализације (2% од вредности 
грађ.објеката) 

6.220.635,96   

3.5. Компресори са инсталацијама     

3.6. 
Лифтови (ком. 2) 3%  од вреднос  
г.о. 

9.346.046,72   

  
ДОПЛАТАК за откуп 
амортизоване вредности код 
делимичних штета 

    

  
ДОПЛАТАК за откуп одбитне 
франшизе 

    

УКУПНА ПРЕМИЈА за осигурање машина од лома   
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3.       КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА 

Ред. 
бр 

Предмет осигурања 
Сума осигурања  

НКВ 
Премија без пореза 

1. 
Сва рачунарска опрема која 
може бити предмет осигурања 
на дан 04.12.2015 

20.777.530,64   

  
ДОПЛАТАК за откуп 
амортизоване вредности код 
делимичних штета 

    

  
ДОПЛАТАК за откуп одбитне 
франшизе 

    

УКУПНА ПРЕМИЈА за осигурање рачунара   

 
 

4.      ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО 

Ред.бр Предмет Осигурања Сума осигурања 
Премија без 

пореза 

1. 
Сав намештај и уређаји у 
закључаним објектима, на 
„исцрпиви први ризик“ 

2.000.000,00    

1.1. 
Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

    

2. 
Залихе на „исцрпиви први 
ризик“ 

1.000.000,00    

2.1. 
Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

    

3. 
Новац и др. вредности у 
закључаним гвозденим 
орманима 

500.000,00   

3.1. 
Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

    

4. 
Новац и др.вредности за време 
преноса 

2.000.000,00   

4.1. 
Доплатак за откуп одбитне 
франшизе 

    

УКУПНА ПРЕМИЈА за осигурање од пров. крађе и 
разбојништа 

  

 
 

5.      ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА 

Ред. 
бр. 

Предмет осигурања Сума осигурања Премија без пореза 

1. 

Стакло-непомично 4мм и више 
на „једноструку суму првог 
ризика“ (ук. Површина х 10% х 
цена м2) 

400.000,00   
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2. 
Стакло –помично 6 мм , на суму 
осигурања (ук.површина х цена 
м2) 

50.000,00   

3. Стакло – У профил 175.000,00   

УКУПНА ПРЕМИЈА за осигурање стакла од лома   

 
 
 

6. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА-
НЕЗГОДЕ  ДЗ  ЛЕСКОВАЦ 

Осигуране суме у динарима 
Премија по 
запосленом 

Број 
запослених 

Премија за 
све 

запослене 
(без пореза) 

Смрт услед 
незгоде 

Трајни 
инвалидитет 

Смрт услед 
болести   812   

200.000,00 400.000,00 100.000,00 

УКУПНА ПРЕМИЈА за осигурање запослених од незгоде   

 
 
 

7.ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И ЛОМА СТАКЛА 

  
Регистар. 

ознака 
Назив 
возила 

Наменa 
Запре
мина 

Снага 
у KW 

Бр. 
места 

Год. 
произв
одње 

Истере
гистра

ције 

Суме 
осигур. 
за лом 
стакла 

Премија осигуранја 
возила 

лом 
стакла 

АО 

1. LE-003-AĆ 
Citroen 
Jumper 
2,2 

Sanitet 2198 74 7+1 2008 06.01. 40.500     

2. LE-002-CS 
Lada 
Niva 
21213 

Putničk 1700 58 5 2001 15.01. 21.000     

3. LE-001-ĆH 
Volkswa
gen 

Sanitet 2370 57 5+1 1994 21.01. 40.500     

4. LE-002-CM 
Peugot 
Boxer 
290 

Sanitet 1997 62 5+1 2003 22.01. 35.000     

5. LE-001-OŠ 
Zastava 
Skala 
128 

Putničk 1116 41 5 2003 20.feb 15.000     

6. LE-003-NS 

Cx 
Jumper 
33M2,8/
HDI45 

Sanitet 2800 94 5+1 2003 25.feb 40.500     

7. LE-009-RA 
Reno 
Cangoo 

Putničk 1461 45 5 2006 18.04. 35.000     

8. LE-007-PV 
Zastava 
Skala  

Putničk 1116 41 5 2008 15.04. 15.000     
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90
. 

LE-008-PV 
Zastava 
Skala  

Putničk 1116 41 5 2008 15.04. 15.000     

10
. 

LE-006-RY 
Fiat Stilo 
1,9 JTD 

Putničk 1910 85 5 2004 15.04. 37.000     

11
. 

LE-017-DF 
Zastava 
Skala 55 

Putničk 1116 40,5 5 2003 10.05. 15.000     

12
. 

LE-018-DF 
Zastava 
Skala 55 
PZK 

Putničk 1116 40,5 5 2003 11.05. 15.000     

13
. 

LE-040-LG 
Fiat 
Seicento 

Putničk 1108 40 5 2002 07.05. 37.000     

14
. 

LE-040-LČ 
Fiat 
Seicento 

Putničk 1108 40 5 2002 07.05. 37.000     

15
. 

LE-022-EN 

Cx 
Jumper 
33MH2,
2 HD 

Sanitet 2179 74 7+1 2004 16.08. 40.500     

16
. 

LE-022-ĐŽ 
Zastava 
Poli 

Teretno 1116 41 2 1994 18.08. 15.000     

17
. 

LE-022-GU 
VW 
130DTI 
Long 

Sanitet 2461 96 5+1 2004 19.08. 40.500     

18
. 

LE-025-KL 
Citroen 
Jumper 
2,2 

Sanitet 2198 74 5+1 2009 08.09. 40.500     

19
. 

LE-025-PH 
Citroen 
Jumper 
2,2 

Sanitet 2198 74 5+1 2009 08.09. 40.500     

20
. 

LE-025-OU 
Citroen 
Jumper 
2,2 

Sanitet 2198 74 5+1 2009 08.09. 40.500     

21
. 

LE-028-TŽ 
Škoda 
Fabia 

Putničk 1598 77 5 2007 20.10. 40.500     

22
. 

LE-033-VX 
Reno 
Kangoo 

Poli 1870 47 5 2001 27.10. 35.000     

23
. 

LE-030-VW 
Citroen 
Berlingo 

Poli 1868 51 2 2003 31.10. 40.500     

24
. 

LE-033-FL 
Zastava 
Skala 
55PZK 

Putničk 1116 41 5 2001 22.11. 15.000     

25
. 

LE-033-FK 
Zastava 
Skala 
55PZK 

Putničk 1116 41 5 2001 22.11. 15.000     

26
. 

LE-033-FN 
Zastava 
Skala 
55PZK 

Putničk 1116 41 5 2001 23.11. 15.000     

27
. 

LE-034-PA 
Lada 
Niva 

Teretno 1689 59 5 2002 04.12. 21.000     

28
. 

LE-007-AĐ 
Lada 
Niva 1,7 

Sanitet 1689 60 2+1 2007 03.03. 21.000     

29
. 

LE-004-VA 
Lada 
Niva 1,7 

Putničk 1689 59 5 2002 09.03. 21.000     
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30
. 

LE-017-GH 

Z-
Florida 
1,3 
Furgon 

Sanitet 1299 50 3+1 2000 14.05. 15.000     

31
. 

LE-019-ĐJ 
Lada 
Niva 1,7 

Sanitet 1690 60 2+2 2006 10.07. 21.000     

32
. 

LE-020-PF 

Cx 
Jumper 
33MH2,
2HD 

Sanitet 2179 74 7+1 2004 30.07. 40.500     

33
. 

LE-028-ŠI 
Zastava 
Skala 55 
C 

Putničk 1116 40 5 2001 06.10. 15.000     

34
. 

LE-002-AV 
Lada 
Niva 1,7 

Putničk 1690 59 5 2010 10.01. 21.000     

35
. 

LE-001-PJ 
Lada 
Niva 1,7 

Sanitet 1689 60 2+1 2007 25.02. 21.000     

36
. 

LE-006-BR 
Lada 
Niva 1,7 

Putničk 1689 59 5 2002 04.03. 21.000     

37
. 

LE-039-CX 
Lada 
Niva 1,7 
E4 

Putničk 1690 59,5 5 2010 04.03. 21.000     

38
. 

LE-009-JI 
Lada 
Niva 1,7 

Putničk 1689 58 5 2002 05.04. 21.000     

39
. 

LE-020-AH 

Cx 
Jumper 
33MH2,
2HD 

Sanitet 2179 74 7+1 2004 30.07. 40.500     

40
. 

BG-828-ŠE 
Dacia 
Duster 
1,5 DCI 

Putničk 1461 81 5 2012  26.08 36.000      

41
. 

LE-024-CL 
Zastava 
Skala  

Putničk 1116 41 5 2001 30.08. 15.000     

42
. 

LE-052-NL 

Fiat 
Punto 
Grande 
1,2 

Putničk 1242 51 5 2013  23.02. 40.000      

Премија за сва возила     

УКУПНА ПРЕМИЈА   

 
ОПШТИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ 
И ЛОМА СТАКЛА: 
 

 Плаћање премије пре регистрације возила,  

 Опција понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда,  

 Цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања осигурања  

 Премију за АО, ради упоредивости рачунати за сва возила: а) зона 
ризика 9,  б) Премијски систем П01  (-15%), а код регистрације возила би 
се тачно дефинисао за свако возило којем премијском систему припада, 
a остале податке користити из табеле за свако возило... 
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09.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

ПО ВРСТАМА ОСИГУРАЊА 
 

Ред. 
број 

Врста осигурања Укупна премија без пореза 

1. 
Пожар и неке друге опасности за 
грађевинске објекте, опрему и залихе 

  

2. 
Осигурање машина од лома и неких других 
опасности  

  

3. Комбиновано осигурање рачунара   

4. Провална крађа и разбојништв   

5. Осигурање стакла од лома   

6. Осигурање запослених-незгода   

7. 
Осигурање возила од аутоодговорности и 
лома стакла 

  

УКУПНА ПРЕМИЈА без пореза на премију   

 
 
 
 
 
 

П О Н У Ђ А Ч: 
 

                                                   __________________ 
 

М.П. 
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности - набавка услуге – услуга осигурања зграда, 
опреме, стакла, лица запослених и осигурања возила од аутоодговорности, ЈН број 
18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
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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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач____________________________________, у поступку јавне набавке 
________________________________________________________________________
_________________________________, бр. _____ поштовао је обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 


