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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: DOO MAGYAR SZÓ KFT, Нови Сад  
Матични број: 08760292 , ПИБ: 102033806,

Адреса: 21000 Нови Сад, Ул. Војводе Мишића бр. 1 

Интернет страница: www.magyarszo.com

2. Врста поступка јавне набавке

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

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 3/2016 су услуге – осигурање.

4. Јавна набавка није резервисана јавна набавка

5. Контакт: 

Лице за контакт: Едвина Ердеди, службеник за јавне набавке 

Е - mail адреса: edvina@magyarszo.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке брoj 3/2016 су  услуге  –  осигурање– шифра општег речника 66510000 –
услуге осигурања

2. Партије

Набавка је обликована у три партије, и то: 

партија  1 –   Услуге  осигурања имовине  -  66515200,  Услуге  осигурања  од  пожара -  66515100,
Услуге осигурања од временских непогода - 66515400 

партија 2 – Услуге осигурања од незгоде - 66512000

партија 3 – Услуге осигурања имовине - 66515200
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1. –  Услуге осигурања имовине - 66515200, Услуге осигурања од пожара - 66515100,
Услуге осигурања од временских непогода - 66515400 

I  ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

Предмет осигурања: грађевински објекти, опрема, залихе неновчаних обртних средстава

Начин осигурања: на уговорену вредност

Допунски ризик:

1. за опрему: поплаве, вујице, високе воде, на први ризик; излив воде из инсталација, на први
ризик

2. залихе неновчаних обртних средстава-поплаве, вујице, високе воде, на први ризик; излив
воде из инсталација, на први ризик

Доплатак: откуп амортизоване вредности код делимичних штета  у оба случаја

 

II  ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА И САНИТАРИЈА ОД ЛОМА

Предмет осигурања: стакло до 4mm и огледала и стакло преко 4mm , огледала, стаклена врата 

                                  

Начин осигурања: фиксна сума осигурања, на први ризик

Период извршења услуге: 

12 месеци од момента закључења уговора

Начин плаћања: у 12 једнаких месечних рата

Наплата осигурања се врши у року од 14 дана од дана пријема документације и доказа неопходних
за утврђивање права на накнаду и висине штете.

Квалитет услуге: Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне
набавке,  услугу  обави  благовремено,  квалитетно  у  складу  са  правилима  струке  из  области
осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком.

Партија 2. – Услуге осигурања од незгоде - 66512000

Предмет осигурања: 

1. осигурање запослених

Осигурани случајеви: смрт, инвалидитет, дневна накнада и трошкови лечења

Период извршења услуга за осигурање запослених: од 17.08.2016. до 16.08.2017.

Начин плаћања: у 12 једнаких месечних рата
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Квалитет услуге: Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне 
набавке, услугу обави благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из области 
осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком.

Партија 3. - Услуге осигурања имовине - 66515200

ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ ОД КВАРА И ЛОМА

Предмет осигурања: 

 ЦТП уређај за осветљавање графичких 

Осигурани случајеви  :

 осигурање графичке машине од квара и лома са укљученом доплатом за откуп 
амортизоване вредности у износу од 80% суме осигурања и доплатком за откуп 
франшизе у износу од 50%

Период извршења услуге: 

12 месеци од момента закључења уговора

Начин плаћања: у 12 једнаких месечних рата
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 IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца
нису саставни део конкурсне документације.
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. 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:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1. Закона);
-  Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
-  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4.
Закона);
- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона) - Дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања
која су предмет јавне набавке.
-  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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.     Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1) да има важећи цертификат о стандарду пословања ИСО 9001

2) да није послoвао са губитком у последње три године пословања (2013,2014 и 
2014. година)

3) да има ажурност у решавању штета у 2014. години већу од 90% према извештају
о ликвидираним штетама са сајта НБС

4) осигурање пожара и неких других опасности код најмање 5 осигураника у 
протеклих три године 2012, 2013 и 2014 са трајањем полисе осигурања од 
најмање годину дана и са укупном сумом осигурања по полиси осигураника 
преко 100.000.000,00 рсд

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. Додатне услове дефинисане чл.76. Закона мора да 
испуни и подизвођач.

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  услове из члана 
75. став 1. тач. 5) испуњавају заједно. Додатне услове дефинисане чл.76.Закона 
морају да испуне сви понуђачи из групе понуђача. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат
је у поглављу  V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује  да  испуњава  услове  за  учешће  у  поступку јавне  набавке  из  чл.  75.  Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона и достављањем Дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања
која су предмет јавне набавке, у виду неоверене копије. Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које
није  уписано  у  регистар  као  лице  овлашћено  за  заступање,  потребно  је  уз  понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача  (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Додатни  услов  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  је  да  : Понуђач    располаже
довољним финансијским и пословним капацитетом, односно да:

- има сертификат којим доказује да има систем пословања усаглашен са захтевом  ISO
9001
 
 Доказ: Достављен сертификат у неовереној копији

- у протекле три године 2012, 2013 и 2014. години није пословао са губитком.

 Доказ: Достављен биланс  успеха за протекле три године.

- да има ажурност у решавању штета у  2014. години већу од 90% према извештају   о
ликвидираним штетама са сајта НБС. 

 Доказ: Изјава о броју ликвидираних штета, а на основу приложеног извештаја  “Број
штета по друштвима за  осигурање у  2014. години”  са веб сајта  НБС (www.nbs.rs)-
надзор   и следеће формуле: 

                     бр.решених штета 2014. + бр.сторнираних и одбијених штета у 2014.

%аж = ----------------------------------------------------------------------------------- –-----------x 100

                    бр.резервисаних штета на крају 2013. + бр. пријављених штета у 2014.

- осигурање пожара и неких других опасности код најмање 5 осигураника у протеклих
три године 2012, 2013 и 2014 са трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и
са укупном сумом осигурања по полиси осигураника преко 100.000.000,00 рсд.

Доказ: -Образац референтне листе – закључених уговора односно копија  полиса осигурања

        

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да  тражи  од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.  Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити
краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке,  односно закључења  уговора,  односно  током важења  уговора  о  јавној  набавци и  да  је
документује на прописани начин.
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VI 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: 

Војводе Мишића 1,

21000 Нови Сад,

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – набавка услуга - осигурање, ЈН бр.
3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда  се  сматра  благовременом уколико  је  примљена  од  стране  наручиоца  до 30.  05.  2016.
године до  1000 часова, без обзира на начин достављања.

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.

Јавно отварање понуда ће се обавити 30.05.2015. године са почетком у 1030 часова у канцеларији
бр.409, на  4.  спрату седишта  фирме,  на  адреси  Наручиоца,  Војводе  Мишића 1,  Нови Сад,  уз
присуство овлашћених представника понуђача.

Представник  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  дужан  је  да  поднесе  писмено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверенo
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Понуда мора да садржи   (обавезно све побројане обрасце)  :

 Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности – Образац 1.

 Изјаву подизвођача  о  испуњавању услова  из  члана  75.  и  76.  Закона  у  поступку јавне
набавке мале вредности – Образац 2. (уколико учествују са подизвођачима)

 Образац понуде – Образац 3.
 Попуњен, потписан и оверен модел-е уговора 
 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде – Образац 4
 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди – Образац 5
 Попуњен, потписан и оверен образац референтна листа, са прилозима – Образац 6 
 Копија важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног

органа.
 Копију ИСО 9001 Сертификата стандарда
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 Копије биланса стања и биланса успеха за 2013,2014,2015 годину
 Koпија извештаја „Број штета по друштвима за осигурање у 2015. години“ са веб сајта

НБС (www.nbs.rs) - надзор

У  случају  заједничке  понуде  и  понуде  са  подизвођачем,  све  у  складу  како  је  предвиђено
конкурсном документацијом. 

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 материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
испуњавању услова из чл. 75 и 76. 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

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да
се може оцењивати за сваку партију посебно. 

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, 
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за све партије. 

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:  ДОО Мађар Со кфт.  ,  Војводе
Мишића 1 Нови Сад, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – набавка услуга –  осигурање,  ЈН бр.
3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности –  набавка  услуга –  осигурање,  ЈН бр.
3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности –  набавка услуга –  осигурање,  ЈН бр.
3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – набавка услуга –  осигурање, ЈН
бр. 3/2016  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у  заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде – Обрасцу 3., понуђач наводи на који начин подноси понуду,  односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  – Обрасцу 3.
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве о испуњености услова подизвођача – Образац 2).

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача,  ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група  понуђача,  саставни део заједничке понуде  мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

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

      2)    опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац
изјаве – Образац 1.).

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  .

По партији 1. : плаћања у 12 једнаких месечних рата

По партији 2. : плаћања у 12 једнаких месечних рата

По партији 3. : плаћања у 12 једнаких месечних рата

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2.   Захтеви у погледу   квалитета пружања услуге

Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне набавке, услугу
обави благовремено,  квалитетно у складу са правилима струке  из области осигурања,  добрим
пословним обичајима и пословном етиком.

9.3.     Захтев у погледу рока извршења услуге

Наплата осигурања се врши у року од 14 дана од дана пријема документације и доказа неопходних
за утврђивање права на накнаду и висине штете.

9.4.   Захтев у погледу рока важења понуде

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

У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном облику  затражи  од
понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

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

Цена (премија) мора бити исказана у динарима, са и  без пратећег пореза,  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

У  цену  (премију)  морају  бити  урачунати  сви  додатни  трошкови  које  понуђач  има  у  вези  са
предметом набавке.
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Цена (премија) је фиксна и не може се мењати за време  важења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ  ГДЕ  СЕ
МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ  ИСПРАВНИ  ПОДАЦИ  О  ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Пореским обавезама:

Пореска управа Републике Србије (Министарство финансија и привреде, Република Србија)

Адреса: Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија, 

Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs 

Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама
и  контакт  телефону  органа  или  службе  територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  о
пореским обавезама које администрирају ови органи

Заштити животне средине:

Агенција за заштиту животне средине

Адреса: Руже Јовановића 27 а, 11160 Београд, Република Србија, 

Интернет адреса: www.sepa.gov.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија, 

Интернет адреса: www.merz.gov.rs

Заштити при запошљавању, условима рада

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Адреса: Немањина 11, 11 000 Београд, Република Србија, 

Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Приликом закључења уговора изабрани понуђач доставља:

1. једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора са
роком важења 10 дана дуже од коначног датума извршења уговора печатирану и потписану од
стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  менично  овлашћење  које  садржи  клаузуле  „безусловно“,
„платива на први позив“ „без права на приговор“, 
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2.  фотокопију  картона  депонованих  потписа  овлашћених  лица  за  располагање  средствима  на
рачуну са ОП обрасцима за исте 

3. потврду банке о извршеној регистрацији менице 

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

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

14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, путем е-mail-a
edvina@magyarszo.com или путем факса 021/457-155 тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. 

Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/2016 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење  понуда,  дужан  је  да  продужи  рок  за  подношење  понуда  и  објави  обавештење  о
продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. 

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

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона). 

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. 
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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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу  са  чланом  83.  Закона,  а  који  има  негативну  референцу  за  предмет  набавке  који  није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је
да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу:

1. једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла у висини 15% од укупне вредности
уговора  са  роком  важења  30  дана  дуже  од  коначног  датума  извршења  уговора,  печатирану и
потписану  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  менично  овлашћењe  које  садржи  клаузуле
„безусловно“, „платива на први позив“ „без права на приговор“, 

2.  фотокопију  картона  депонованих  потписа  овлашћених  лица  за  располагање  средствима  на
рачуну са ОП обрасцима за исте 

3. потврду банке о извршеној регистрацији менице.

17.  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  „Економски најповољнија
понуда“.

Редни
број

Елементи критеријума Број пондера

1. Понуђена цена 0-70 пондера

2.
Ажурност у исплати штете у 2014. Години према Билансним 
подацима

0-30 пондера

1.  Елемент  критеријума  понуђена  цена  за  коју  Понуђач  податке  уноси  у  Образац  Понуде,
израчунаваће се по следећој формули:

   Најниже понуђена премија

Критеријум Понуђене цене = ------------------------------------------------------------ х 70

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 3/2016  17/ 42



     Посматрана понуђена премија       

Најповољнија понуда по елементима критеријума Понуђена цена  је понуда са најнижом премијом
и њој се додељује 70 пондера.  Вредновање осталих понуда,  за овај  критеријум,  израчунава  се
према горе наведеној формули.

2.    Елемент  критеријума  Ажурности  у  исплати  штета  у     2014.  Години  по  билансним
подацима

Број пондера по овом елементу критеријума израчунаваће се на следећи начин:

Ажурност у исплати штете од       0,000%            - 30 пондера

Ажурност у исплати штете од       0,000% do 0,001% - 20 пондера

Ажурност у исплати штете од       0,000% do 0,002% - 10 пондера

Ажурност у исплати штете изнад  0,002%              - 0 пондера

Проценат ажурности у исплати штете рачуна се по следећој формули:

               AOП 134 биланс стања на дан 31.12.2014.

% ажурност у исплати штете = ------------------------------------------------------------------------

                     АОП (230 + 231) биланс успеха  на дан 31.12. 2014.

АОП 134 Обавезе по основу штета и уговорених износа 

(Биланс стања на дан 31. 12. 2014. godine)

АОП 230 Ликвидиране штете неживотних осигурања

(Биланс успеха  на дан 31. 12.2014. godine)

АОП 231 Ликвидиране штете – удели у штетама саосигурања 

(Биланс успеха  на дан 31. 12. 2014. godine)

ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 76. ЗАКОНА
У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ И ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА:

- приложена копија важећег цертификата ИСО 9001

-  писмена  изјава  ОВЕРЕНА  ПЕЧАТОМ  И  ПОТПИСОМ  СА  УПИСАНИМ  БИЛАНСНИМ
ПОДАЦИМА ЗА СЛЕДЕЋЕ ПОЗИЦИЈЕ ИЗ БИЛАНС УСПЕХА И БИЛАНСА СТАЊА:

o АОП 283 (Биланс успеха на дан 31.12.2012.) = _________

o АОП 284 (Биланс успеха на дан 31.12.2012.) = _________

o АОП 283 (Биланс успеха на дан 31.12.2013.) = _________

o АОП 284 (Биланс успеха на дан 31.12.2013.) = _________

o АОП 283 (Биланс успеха на дан 31.12.2014.) = _________

o АОП 284 (Биланс успеха на дан 31.12.2014.) = _________
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-  писмена изјава ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ О БРОЈУ ЛИКВИДИРАНИХ ШТЕТА и

неоверени преглед “Број штета по друштвима за осигурање у 2014. години” са званичног сајта

НБС

ПОТРЕБНИ  ДОКАЗИ  ЗА  ИЗРАЧУНАВАЊЕ  ТЈ.  БОДОВАЊЕ  –  ПИСМЕНА  ИЗЈАВА
ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ СА УПИСАНИМ БИЛАНСНИМ ПОДАЦИМА ЗА
СВАКУ ПОЗИЦИЈУ ПОНАОСОБ ИЗ БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН
31.12.2014. И ТО: 

АОП 134 (Биланс стања на дан 31.12.2014.)  = _________

АОП 230 (Биланс успеха на дан 31.12.2014.) = _________

АОП 231 (Биланс успеха на дан 31.12.2014.) = _________

АОП 101 (Биланс стања на дан 31.12.2014)   = _________

АОП 115 (Биланс стања на дан 31.12.2014.)  = _________

АОП   37 (Биланс стања на дан 31.12.2014.)  = _________

18.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ  УГОВОРА  У  СИТУАЦИЈИ  КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ  ВИШЕ  ПОНУДА  СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио нижу цену.

19. 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.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3 – Образац 1.).

20.  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.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,  а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,  електронском  поштом на  e-mail
edvina@magyarszo.com препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може
се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим
законом није  другачије  одређено.  Захтев  за  заштиту права  којим се  оспорава  врста  поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
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ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда,
а  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности и  квалификационом поступку  ако  је  примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу
оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,  рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити  познати  разлози  за  његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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  не  задржава  даље  активности  наручиоца  у  поступку  јавне
набавке  у  складу  са  одредбама  члана  150.  овог  закона.  Наручилац  објављује  обавештење  о
поднетом захтеву за  заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој  интернет страници
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун  буџета  Републике  Србије уплати таксу од 60.000,00
динара  (број  жиро  рачуна:  840-30678845-06  ,  позив  на  број  3/2015,  сврха:  Републичка
административна  такса  са  назнаком  набавке  на  коју  се  односи,  корисник:  Буџет  Републике
Србије). 

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

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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Образац 1.

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

7.1. 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   _____________________________________________ у  поступку  јавне  набавке мале
вредности – набавка услуга – осигурање број 3/2016 , 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 ако 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  нема  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:______________
Датум: ______________

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача  , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају Образац 1.
умножити.
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Образац 2.
7.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

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 подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у  поступку  јавне  набавке мале
вредности – набавка услуга – осигурање број 3/2016 , испуњава све услове из чл. 75. И 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

-  Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 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;
-  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).
-  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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:______________
Датум: ______________

ПОДИЗВОЂАЧ:

М.П.

Уколико понуђач подноси понуду  са  подизвођачем,  Изјава мора бити  потписана од  стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац 3.

Понуда  бр  ________________  од  __________________  (*податке  уноси  наручилац)  за  јавну
набавку мале вредности – набавка услуга – осигурање – ЈН број 3/2016

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ ЗА (заокружити и унети бројеве партије):

1. ЦЕЛОКУПНУ НАБАВКУ 2. ПАРТИЈУ: _______________________

(навести број/еве партије за коју конкурише)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број  понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

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

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:

Напомена: 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 

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

ПАРТИЈА 1 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

 

А ПОЖАР Сума осигурања
Годишња премија без

пореза

1 Грађевински објекти 279.875.762,00

2
Целокупна опрема (без моторних возила, 
рачунарске опреме и покретне технике) + 
библиотеке

213.223.313,00

3 Залихе неновчаних обртних средстава 10.001.074,69

У покриће укључити и следеће:

Ризик излива воде из инсталација „на први ризик“ 15.000.000,00

Ризик поплава, бујица, високих вода 15.000.000,00

Покриће за укључење осигурања амортизоване вредности код делимичних штета

Годишња премија без пореза под А

Ђ ЛОМ СТАКЛА И САНИТАРИЈА
Сума

осигурања
Годишња премија

без пореза

1.
Стакла и огледала испод 4мм дебљине „на први 
ризик“  

150,000.00

2.
Стакла и огледала дебљине 4мм и више „на први 
ризик“  

200,000.00

3.
Стаклена  врата  са  припадајућим  деловима
механичког отварања „фиксна сума осигурања“ 

180.000,00 

Годишња премија без пореза под Ђ
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Ж
ПРЕДМЕТ 
ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАВАЈУЋЕ 
ПОКРИЋЕ

СУМА 
ОСИГУРАЊА

Годишња премија
без пореза

Осигурање 
Опреме-ЦТП 
уређаја за 
осветљавање 
графичких 
плоча 

Основни ризици-Квар и 
лом

5.334.860,00

Доплатак за осигурање 
амортизације 80%

Доплатак за откуп 
франшизе у износу од 
50%

  

Р.БР РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ПО
ВРСТАМА ОСИГУРАЊА

А ПОЖАР

Б ЛОМ СТАКЛА

Укупно без пореза:

Порез на неживотно осигурање:

Укупно са порезом:

Начин  плаћања:  12  месечних  рата..  Доспелост  рате  за  плаћање:  до  ________  у  месецу  за
претходни месец.

Наплата осигурања се врши у року од 14 дана од дана пријема документације и доказа неопходних
за утврђивање права на накнаду и висине штете.

Рок важења понуде: _____________ дана (најмање 30 дана).

Место:______________
Датум: ______________

ПОНУЂАЧ:

М.П.
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ПАРТИЈА 2 - ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА

А
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ(157 ЗАПОСЛЕНИХ)-

први разред опасности
Сума

осигурања
Годишња премија

без пореза

1 Инвалидитет 100% 500.000,00

2 Смрт услед незгоде 250.000,00

3 Смрт услед болести 125.000,00

4 Дневна накнада 130,00

5 Трошкови лечења 75.000,00

Годишња премија без пореза под  А

Б
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ (58 ЗАПОСЛЕНИХ)-

други разред опасности
Сума

осигурања
Годишња премија

без пореза

1 Инвалидитет 100% 500.000,00

2 Смрт услед незгоде 250.000,00

3 Смрт услед болести 125.000,00

4 Дневна накнада 130,00

5 Трошкови лечења 75.000,00

Годишња премија без пореза под  А

Р.БР РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ПО
ВРСТАМА ОСИГУРАЊА

Б ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупно без пореза:

Порез на неживотно осигурање:

Укупно са порезом:

Начин плаћања: у року од 12 месечних  рата.

Рок важења понуде: _____________ дана (најмање 30 дана).

Место:______________
Датум: ______________

ПОНУЂАЧ:

М.П.
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ПАРТИЈА 3 – ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ ОД КВАРА И ЛОМА 

Е
ПРЕДМЕТ 
ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ
Годишња премија

без пореза

Осигурање 
Опреме-ЦТП 
уређаја за 
осветљавање 
графичких 
плоча

 осигурање са  укљученом доплатом  за
откуп  амортизоване  вредности у  износу
од 80% суме осигурања

 доплатак за откуп франшизе у износу од
50%

Р. 
бр.

Марка и  тип опреме Година набавке

1. Штампарска  машина ЦТП СЦРЕЕН ПТ 8800 2012.

Р.БР РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ПО
ВРСТАМА ОСИГУРАЊА

Основни ризици-Квар и лом

Доплатак за осигурање амортизације 80%

Доплатак за откуп франшизе у износу од 50%

Начин плаћања: у року од 12 месечних  рата.

Рок важења понуде: _____________ дана (најмање 30 дана).

Место:______________
Датум: ______________

ПОНУЂАЧ:

М.П.
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Напомене: 

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

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за партију за коју конкуришу.
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IX МОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ
(Партија 1)

Закључен између:

DOO MAGYAR SZÓ KFT. Нови Сад, са седиштем  у Новом Саду, ул. Војводе Мишића бр. 1, Матични број:

08760292 ПИБ: 102033806,  које заступа  Екрес Розалија, директор Наручиоца, с једне стране  (у даљем
тексту: Осигураник)

и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Осигуравач),

Основ уговора:*податке уноси наручилац
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Предмет уговора
Члан 1.

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу осигурања
објекта, опреме, и залиха неновчаних обртних средстава Осигураника као и друга питања везана
за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором, а у складу са конкурсном
документацијом и понудом Осигуравача  бр.___________ од ____________ године(*број понуде
под којом је заведена код наручиоца). 

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да полисе осигурања по ризицима које чине предмет овог
Уговора и општи и посебни услови осигурања чине саставни део овог Уговора.

Полисе  осигурања  Осигуравач  је  дужан  уручити  Осигуранику  у  року  од  5  дана  од  дана
потписивања овог Уговора.

Вредност уговора

Члан 3.

За  услуге  осигурања  које  су предмет  овог  Уговора  Осигураник  се  обавезује  да  плати
премију  осигурања  у  укупном  износу  од  ______________  динара  без  пореза,  односно
_________________ динара са порезом.

У премију осигурања из  претходног  става  урачунати су сви трошкови осигурања који
постоје на страни Oсигуравача. 

Премија осигурања је фиксна и не може се мењати након закључења и у току реализације
уговора.

Начин плаћања
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Члан 4.

Плаћање премије осигурања врши се у 12 једнаких месечних рата, а у року од 45 дана од
дана достављања рачуна.

Осигураник се обавезује да премију осиуграња уплати на рачун осигуравача најкасније 
до________ у месецу за претходни месец, а према договореној динамици плаћања.

Плаћање премије осигурања врши се на рачун Осигуравача број _____________________
код __________________ банке.

 Констатује  се  да  су  средства  за  реализацију  уговора  о  јавној  набавци   обезбеђена
Финансијским планом Наручиоца за 2016. годину.  Плаћања доспелих обавеза насталих у 2016.
години, вршиће се до висине одобрених апропијација за ту намену, а у складу са финансијским
планом Наручиоца за 2016. годину. За део реализације уговора који се односи на 2017. годину,
реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава Финансијским планом Наручиоца  за
2017.  годину.  У  супротном,  уговор  престаје  да  важи  без  накнаде  штете  због  немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Начин извршења уговора

Члан 5.

Осигураник је дужан да током трајања уговора о осигурању обавештава Осигуравача о
свим околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем.

У случају настанка  осигураног случаја  Осигураник  је  дужан да  пријави   Осигуравачу
настанак осигураног  случаја  и  достви му сву потребну документацију за  реализацију наплате
настале штете.

Члан 6.

Осигуравач по основу овог Уговора и понуде број _____ од __________ године има обавезу
да обезбеди осигурање у складу са понудом, условима осигурања за осигурани период и овим
Уговором као и да изда полисе осигурања и уручи Осигуранику услове осигурања по ризицима
који чине предмет овог Уговора.

Осигуравач се обавезије  да у случају настанка осигураног  случаја  Осигуранику пружи
правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати накнаде штете, односно
уговорене суме осигурања.

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја, Осигуранику исплати накнаду
или суму одређену Уговором у уговореном року од ____ дана од дана пријема документација и
доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.

Члан 7.

Осигуравач се обавезује да о свакој насталој промени података  - назив предузећа, ПИБ,
матични број, седишта, броја рачуна и слично, у року од три дана обавести Осигураника.

Члан 8.

Осигуравач  је  дужан  да  у  случају  настанка  осигураног  случаја  који  је  предмет  јавне
набавке,  услугу  обави  благовремено,  квалитетно  у  складу  са  правилима  струке  из  области
осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком

Обезбеђење извршења уговорних обавеза

Члан 9.

Осигуравач  се  обавезује  да  у  року  од  5  дана  од  закључења  уговора  (*  у  тренутку
закључења уговора, ако се налази на списку негативних рефернци) достави наручиоцу сопствену
бланко меницу за добро извршење посла у висини __% од укупне вредности уговора са роком
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важења ___ дана дуже од коначног датума извршења уговора, печатирану и потписану од стране
овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „платива на
први позив“ „без права на приговор“,  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица
за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и  потврду банке о извршеној
регистрацији менице 

Осигураник  ће  наплатити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  неиспуњења
уговорених обавеза од стране Осигуравача.

Раскид уговора

Члан 10.

Осигураник  може  једнострано  раскинути  уговор  уколико  Осигуравач  не  изврши  своју
уговорену обавезу ни у року од 15 дана од дана претека рока утврђеног овим Уговором.

Уговор се може раскинути сагласношћу уговорних страна са отказним роком од 15 дана од
дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

Завршне одредбе

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне стране ће
покушати споразумно решити.

Уколико спорови не могу бити споразумно решени између уговорних страна,  уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на 12 месеци. Овај уговор се може продужити на још три (3) месеца, 
изузетно у случају објављивања поступка нове набавке по истеку овог уговора.

На  све  што  није  регулисано  одредбама  овог  уговора  примениће  се  одредбе  Закона  о
облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

Уговорне  стране  сагласно  изјављују  да  су  уговор  прочитале,  разумеле  и  да  уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље

У Новом Саду, дана _____________ године.

ОСИГУРАНИК: ОСИГУРАВАЧ:

М.П.                     М.П.
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УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ЛИЦА

   (Партија 2)

Закључен између:

DOO MAGYAR SZÓ KFT. Нови Сад, са седиштем  у Новом Саду, ул. Војводе Мишића бр. 1, Матични број:

08760292 ПИБ: 102033806,  које заступа  Екрес Розалија, директор Наручиоца, с једне стране  (у даљем
тексту: Осигураник)

и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Осигуравач),

Основ уговора:*податке уноси наручилац
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Предмет уговора

Члан 1.

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу осигурања
лица – запослених у  ДОО Мађар Со, Нови Сад, као Осигураника, као и друга питања везана за
реализацију овог Уговора,  под условима утврђеним овим Уговором,  а у  складу са конкурсном
документацијом и понудом Осигуравача  бр.___________ од ____________ године(*број понуде
под којом је заведена код наручиоца). 

. 

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да полисе осигурања по ризицима које чине предмет овог
Уговора и општи и посебни услови осигурања чине саставни део овог Уговора.

Полисе  осигурања  Осигуравач  је  дужан  уручити  Осигуранику  у  року  од  5  дана  од  дана
потписивања овог Уговора.

Вредност уговора

Члан 3.

За  услуге  осигурања  које  су предмет  овог  Уговора  Осигураник  се  обавезује  да  плати
премију  осигурања  у  укупном  износу  од  ____________  динара  без  пореза,  односно
______________ динара са порезом.

У премију осигурања из  претходног  става  урачунати су сви трошкови осигурања који
постоје на страни Осигуравача. 

Премија осигурања је фиксна и не може се мењати након закључења и у току реализације
уговора.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 3/2016  34/ 42



Начин плаћања

Члан 4.

Плаћање премије осигурања врши се у року од 45 дана од дана достављања рачуна и
почетка примене уговора.

Плаћање премије осигурања врши се на рачун Осигуравача број _____________________
код __________________ банке.

Констатује  се  да  су  средства  за  реализацију  уговора  о  јавној  набавци   обезбеђена
Финансијским планом Наручиоца за 2016. годину.  Плаћања доспелих обавеза насталих у 2016.
години, вршиће се до висине одобрених апропијација за ту намену, а у складу са финансијским
планом Наручиоца за 2016. годину. За део реализације уговора који се односи на 2017. годину,
реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава Финансијским планом Наручиоца  за
2017.  годину.  У  супротном,  уговор  престаје  да  важи  без  накнаде  штете  због  немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Начин извршења уговора

Члан 5.

Осигураник је дужан да током трајања уговора о осигурању обавештава Осигуравача о
свим околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем.

У случају настанка  осигураног случаја  Осигураник  је  дужан да  пријави   Осигуравачу
настанак осигураног  случаја  и  достви му сву потребну документацију за  реализацију наплате
настале штете.

Члан 6.

Осигуравач по основу овог Уговора и понуде број ________ од __________ године има
обавезу да обезбеди осигурање у складу са понудом, условима осигурања за осигурани период и
овим  Уговором  као  и  да  изда  полисе  осигурања  и  уручи  Осигуранику  услове  осигурања  по
ризицима који чине предмет овог Уговора.

Осигуравач се обавезије  да у случају настанка осигураног  случаја  Осигуранику пружи
правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати накнаде штете, односно
уговорене суме осигурања.

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја, Осигуранику исплати накнаду
или суму одређену Уговором у уговореном року који не може бити дужи од 14 дана од дана
пријема документација и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.

Члан 7.

Осигуравач се обавезује да о свакој насталој промени података  - назив предузећа, ПИБ,
матични број, седишта, броја рачуна и слично, у року од три дана обавести Осигураника.

Члан 8.

Осигуравач  је  дужан  да  у  случају  настанка  осигураног  случаја  који  је  предмет  јавне
набавке,  услугу  обави  благовремено,  квалитетно  у  складу  са  правилима  струке  из  области
осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком
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Обезбеђење извршења уговорних обавеза

Члан 9.

Осигуравач  се  обавезује  да  у  року  од  5  дана  од  закључења  уговора  (*  у  тренутку
закључења уговора, ако се налази на списку негативних рефернци) достави наручиоцу сопствену
бланко меницу за добро извршење посла у висини __% од укупне вредности уговора са роком
важења ___ дана дуже од коначног датума извршења уговора, печатирану и потписану од стране
овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „платива на
први позив“ „без права на приговор“,  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица
за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и  потврду банке о извршеној
регистрацији менице 

Осигураник  ће  наплатити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  неиспуњења
уговорених обавеза од стране Осигуравача.

Раскид уговора

Члан 10.

Осигураник  може  једнострано  раскинути  уговор  уколико  Осигуравач  не  изврши  своју
уговорену обавезу ни у року од 15 дана од дана претека рока утврђеног овим Уговором.

Уговор се може раскинути сагласношћу уговорних страна са отказним роком од 15 дана од
дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

Завршне одредбе

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне стране ће
покушати споразумно решити.

Уколико спорови не могу бити споразумно решени између уговорних страна,  уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењиваће за почев од 
17.08.2016. године до 16.08.2017.

Овај уговор се може продужити на још три (3) месеца, изузетно у случају објављивања 
поступка нове набавке по истеку овог уговора.

На  све  што  није  регулисано  одредбама  овог  уговора  примениће  се  одредбе  Закона  о
облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

Уговорне  стране  сагласно  изјављују  да  су  уговор  прочитале,  разумеле  и  да  уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

У Новом Саду, дана _____________ године.

ОСИГУРАНИК: ОСИГУРАВАЧ:

М.П.                     М.П.
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УГОВОР О ОСИГУРАЊУ  ОПРЕМЕ ОД КВАРА И ЛОМА
(Партија 3)

Закључен између:

DOO MAGYAR SZÓ KFT. Нови Сад, са седиштем  у Новом Саду, ул. Војводе Мишића бр. 1, Матични број:

08760292 ПИБ: 102033806,  које заступа  Екрес Розалија, директор Наручиоца, с једне стране  (у даљем
тексту: Осигураник)

и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Осигуравач),

Основ уговора:*податке уноси наручилац
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Предмет уговора
Члан 1.

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу осигурања
возила  Осигураника као  и  друга  питања  везана  за  реализацију  овог  Уговора,  под  условима
утврђеним овим Уговором,  а у  складу са конкурсном документацијом и понудом Осигуравача
бр.___________ од ____________ године(*број понуде под којом је заведена код наручиоца). 

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да полисе осигурања по ризицима које чине предмет овог
Уговора и општи и посебни услови осигурања чине саставни део овог Уговора.

Полисе  осигурања  Осигуравач  је  дужан  уручити  Осигуранику  у  року  од  5  дана  од  дана
потписивања овог Уговора.

Вредност уговора

Члан 3.

За  услуге  осигурања  које  су предмет  овог  Уговора  Осигураник  се  обавезује  да  плати
премију  осигурања  у  укупном  износу  од  ______________  динара  без  пореза,  односно
_________________ динара са порезом.

У премију осигурања из  претходног  става  урачунати су сви трошкови осигурања који
постоје на страни Oсигуравача. 

Премија осигурања је фиксна и не може се мењати након закључења и у току реализације
уговора.
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Начин плаћања

Члан 4.

Плаћање премије осигурања врши се у 12 једнаких месечних рата, а у року од 45 дана од
дана достављања рачуна.

Осигураник се обавезује да премију осиуграња уплати на рачун осигуравача најкасније 
до________ у месецу за претходни месец, а према договореној динамици плаћања.

Плаћање премије осигурања врши се на рачун Осигуравача број _____________________
код __________________ банке.

Констатује  се  да  су  средства  за  реализацију  уговора  о  јавној  набавци   обезбеђена
Финансијским планом Наручиоца за 2016. годину.  Плаћања доспелих обавеза насталих у 2016.
години, вршиће се до висине одобрених апропијација за ту намену, а у складу са финансијским
планом Наручиоца за 2016. годину. За део реализације уговора који се односи на 2017. годину,
реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава Финансијским планом Наручиоца  за
2017.  годину.  У  супротном,  уговор  престаје  да  важи  без  накнаде  штете  због  немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Начин извршења уговора

Члан 5.

Осигураник је дужан да током трајања уговора о осигурању обавештава Осигуравача о
свим околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем.

У случају настанка  осигураног случаја  Осигураник  је  дужан да  пријави   Осигуравачу
настанак осигураног  случаја  и  достви му сву потребну документацију за  реализацију наплате
настале штете.

Осигураник у штети учествује 0% од збира саставних делова обавезе осигуравача за 
накнаду штете дефинисаних у условима осигурања.

Члан 6.

Осигуравач по основу овог Уговора и понуде број _____ од __________ године има обавезу
да обезбеди осигурање у складу са понудом, условима осигурања за осигурани период и овим
Уговором као и да изда полисе осигурања и уручи Осигуранику услове осигурања по ризицима
који чине предмет овог Уговора.

Осигуравач се обавезије  да у случају настанка осигураног  случаја  Осигуранику пружи
правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати накнаде штете, односно
уговорене суме осигурања.

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја, Осигуранику исплати накнаду
или суму одређену Уговором у уговореном року од ____ дана од дана пријема документација и
доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.

Члан 7.

Осигуравач се обавезује да о свакој насталој промени података  - назив предузећа, ПИБ,
матични број, седишта, броја рачуна и слично, у року од три дана обавести Осигураника.

Члан 8.

Осигуравач  је  дужан  да  у  случају  настанка  осигураног  случаја  који  је  предмет  јавне
набавке,  услугу  обави  благовремено,  квалитетно  у  складу  са  правилима  струке  из  области
осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком
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Обезбеђење извршења уговорних обавеза

Члан 9.

Осигуравач  се  обавезује  да  у  року  од  5  дана  од  закључења  уговора  (*  у  тренутку
закључења уговора, ако се налази на списку негативних рефернци) достави наручиоцу сопствену
бланко меницу за добро извршење посла у висини __% од укупне вредности уговора са роком
важења ___ дана дуже од коначног датума извршења уговора, печатирану и потписану од стране
овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „платива на
први позив“ „без права на приговор“,  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица
за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и  потврду банке о извршеној
регистрацији менице 

Осигураник  ће  наплатити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  неиспуњења
уговорених обавеза од стране Осигуравача.

Раскид уговора

Члан 10.

Осигураник  може  једнострано  раскинути  уговор  уколико  Осигуравач  не  изврши  своју
уговорену обавезу ни у року од 15 дана од дана претека рока утврђеног овим Уговором.

Уговор се може раскинути сагласношћу уговорних страна са отказним роком од 15 дана од
дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

Завршне одредбе

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне стране ће
покушати споразумно решити.

Уколико спорови не могу бити споразумно решени између уговорних страна,  уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на 12 месеци. Овај уговор се може продужити на још три (3) месеца, 
изузетно у случају објављивања поступка нове набавке по истеку овог уговора.

На  све  што  није  регулисано  одредбама  овог  уговора  примениће  се  одредбе  Закона  о
облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

Уговорне  стране  сагласно  изјављују  да  су  уговор  прочитале,  разумеле  и  да  уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље

У Новом Саду, дана _____________ године.

ОСИГУРАНИК: ОСИГУРАВАЧ:

М.П.                     М.П.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – Образац 4.

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.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: Уколико  понуђач  нема трошкова за  припремање  понуде,  неопходно је  да  достави
потписан и оверен празан Образац
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Образац 5.

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  услуга  –  осигурања,  број  3/2016,  по  Партији  ___________
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

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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XIII ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  - ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА, ОДНОСНО ПОЛИСА
ОСИГУРАЊА – Образац 6.

 (најмање 5 пожарних осигурања са укупном сумом осигурања преко 100.000.000,00 динара  по полиси
закључених у протекле три године-2012,2013 и 2014) 

У вези са јавном набавком услуга осигурања ЈН број 3/2016

                                                (Шифра и редни број јавне набавке)

Ред.

број

Референтни

Наручилац

Сума
осигурања

Број полисе Период трајања
осигурања

Напомена: За сваког од референтних наручилаца, наведеног на овој листи, потребно је приложити
неоверену копију полисе осигурања.

Уколико је потребно образац копирати у више примерака.

У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, која има овлашћеног представника,
Образац  Референтна  листа,  попуњава,  потписује  и  оверава  печатом овлашћени  представник  групе
понуђача.          

У_________________________

Дана_____________2016. Године                                                              ПОНУЂАЧ

______________________________

                                                                        м.п.                (потпис овлашћеног лица Понуђача)
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