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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

                  Број: 404-02-18/2/2015-08 

            Датум: 30.03.2015. године 

                             Београд 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012 и 
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Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 404-02-18/2015-08 од 24.03.2015. године и 

Решења о образовању Комисије за јавну набавку,  број: 404-02-18/1/2015-08 од 24.03.2015. 
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ПРИЛОГ 1 - Општи подаци и подаци о предмету јавне набавке 

 

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

Немањина 22-26 

Матични број: 17855182 

ПИБ : 108509991 

www.mre.gov.rs 

  

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности. 

 

Предмет јавне набавке: набавка услуга 

 

Предмет набавке мале вредности: осигурање лица и непокретне имовине (зграде). 

 

Ознака из општег речника набавке: 66510000 - услуге осигурања 
 

Предмет јавне набавке обликован је у две партије. 

 

Партија 1: осигурање запослених, ознака из општег речника набавке: 66511000-услуге 

животног осигурања 

 

Партија 2: осигурање непокретне имовине, ознака из општег речника набавке: 66515200-

услуге осигурања имовине 

 

Набавка се спроводи ради закључења уговора. 

 

Лица за контакт: Сандра Симић, телефон 011/3346-755 локал 228, e-mail адреса 

sandra.simic@mre.gov.rs сс: vesna.saric@mre.gov.rs (од 8,00-15,00 часова радним даном). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.mre.gov.rs/
mailto:sandra.simic@mre.gov.rs
mailto:vesna.saric@mre.gov.rs
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ПРИЛОГ 2 - Упутство понуђачима како да сачине понуду  

 

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику на Обрасцу понуде који је                                                

саставни део конкурсне документације (Прилог 3 за Партију 1 и Прилог 4 за Партију 2), у складу 

са чланом 17. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник РС“ број 

124/2012 и 14/15). Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: 

portal.ujn.gov.rs или на интернет страници Наручиоца: www.mre.gov.rs 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на 

назначеним местима у прилозима. Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012 и 14/15) и условима 

одређеним у овој конкурсној документацији и позиву за подношење понуда. Понуда мора бити 

јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене 

доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. Понуђач је дужан да овако обрађену 

понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком назива поступка и назнаком 

"ПОНУДА -  НЕ ОТВАРАЈ" послати на  адресу Министарство рударства и енергетике, 11000 

Београд, Краља Милана 36, писарница. На полеђини коверте односно кутије потребно је навести 

назив и адресу понуђача. Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, 

које су исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног 

лица. 

 

ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

 

Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти 

начин на који је поднео и саму понуду, подношењем писаног изјашњења наручиоцу. 

 

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, понуђач наводи на који начин 

подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу у понуди мора 

да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се 

поверава подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико 

уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.mre.gov.rs/
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Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 

из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза.  

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

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 о јавним набавкама, и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде прецизно наведе све тражене податке у супротном 

понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

Рок плаћања: не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна за испоручено 

добро, а у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12). 

Наручилац не прихвата авансно плаћање. 

Важност понуде: Рок важења понуде минимум 60 дана од дана отварања понуде. 

 

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди које понуђач означи као 

„пословна тајна“ уз навођење акта којим су такви подаци утврђени као поверљиви. Подаци из 

понуде који су од значаја за рангирање понуде не могу се одредити као поверљиви. 

 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена-премија 

 

Премија мора да буде изражена у динарима, за период осигурања од годину дана. 

Премија се исказује без урачунатог пореза на додату вредност, фиксна је и не може се 

мењати. 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу 

са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену 

захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА 

 

Бланко сопствену меницу за добро извршење посла 
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Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 

наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење доставља уз захтев за регистрацију сопствене менице оверен од пословне 

банке у износу од 10%  уговорене вредности услуга без ПДВ са роком доспећа дужим за најмање 

30 (тридесет) дана од уговореног рока извршења посла, као гаранцију за добро извршење посла у 

уговореном року, обиму и квалитету. 

 

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА 

ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који 

води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан 

предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 7 дана од дана закључења 

уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без 

ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ 

ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може 

тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и 

појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН, у писаном 

облику, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења, 

која ће му помоћи приликом прегледа понуде. Наручилац може да врши и контролу (увид) код 

члана групе понуђача као и код подизвођача. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

За Партију 1, уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену премије за основне ризике. Уколико 

две или више понуда имају исту понуђену цену премије за основне ризике, као најповољнија 

понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену премије за допунско 

здравствено осигурање. 



 
 

6/31 
 

За Партију 2, уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену премије за осигурање од пожара и 

других основних ризика. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену премије за 

осигурање од пожара и других основних ризика, као најповољнија понуда биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио нижу цену премије за осигурање од излива вода из инсталација. 

 

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 (Прилог 13. - Образац изјаве о поштовању обавеза).   

  
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. ЗЈН: 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси Понуђач. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Може се 

поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року 

од десет дана од дана пријема одлуке.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број: 840-30678845-06; шифра 

плаћања: 153 или 253; позив на број: ЈН 4 -15; сврха: такса за ЗЗП, Министарство рударства и 

енергетике, ЈН 4-15; корисник: Буџет Републике Србије; уплати износ таксе од 40.000,00 динара, 

(утврђену чланом 156. став 1. тачка 2. ЗЈН-а) и доказ о извршеној уплати достави у прилогу 

захтева. 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Према члану 113. став 1. ЗЈН уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење Захтева за заштиту права из члана 149. закона. Наручилац може и пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само 

једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда. 
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ПРИЛОГ 3 - Образац понуде Партија 1 

 

НАЗИВ:  осигурање запослених 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИМ: 

 
 

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 

 
 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

потпун назив фирме :  

адреса седишта :  

овлашћено лице за потписивање 

уговора : 
 

особа за контакт :  

телефон :  

факс :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

Понуђач уписан у Регистар понуђача 

који се води код АПР (заокружити) 

ДА НЕ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1. 

Назив:  

адреса седишта:  

особа за контакт :  

телефон :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач (макс.  

50%): 

 

део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

Подизвођач уписан у Регистар 

понуђача који се води код АПР 

(заокружити) 

ДА НЕ 

2. 

назив  

адреса седишта  

особа за контакт :  

телефон :  

факс :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач (макс.  

50%): 

 

део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

Подизвођач уписан у Регистар 

понуђача који се води код АПР 

(заокружити) 

ДА НЕ 

  

 

Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе. 
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Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима,  а уколико 

понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати образац понуде и 

навести све подизвођаче.  

 
 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

1. 

назив  

адреса седишта  

особа за контакт :  

телефон :  

факс :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

део предмета набавке који извршава   

Члан из групе понуђача уписан у 

Регистар понуђача који се води код АПР 

(заокружити) 

 

ДА 

 

 

НЕ 

 

2. 

назив  

адреса седишта  

особа за контакт :  

телефон :  

факс :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

део предмета набавке који извршава   

Члан из групе понуђача уписан у 

Регистар понуђача који се води код АПР 

(заокружити) 

 

ДА 

 

 

НЕ 

 

 

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са понуђачима из групе понуђача  

а уколико понуђач наступа са већим бројем понуђача из групе понуђача од 2, потребно је 

копирати образац понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.  
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Осигурање запослених са предвиђеним ризицима и осигураним сумама: 

                                   Висину премије уписати у номиналном износу 

I Основни ризици 

 

Број лица Смрт услед 

незгоде 

Смрт услед 

болести 

Трајни 

инвалидитет 

Дневна 

накнада 

Висина 

премије за 

период 

осигурања 

по раднику 

Укупна 

премија за 

197 

запослена 

лица 

 (1х6)* 

1 2 3 4 5 6 7 

197 

 

400.000,00 300.000,00 600.000,00     400,00   

 

II Допунско здравствено осигурање 

 

Број лица Хируршке  

интервенције 

Теже болести Висина премије 

за период 

осигурања по 

раднику 

Укупна 

премија за 197 

запослена лица 

(1х4)* 

1 2 3 4 5 

197 100.000,00 100.000,00   

 

УКУПНА ПРЕМИЈА (Табела I+Табела II)* 

 

               

              

*Уписати висину премије без износа пореза 

 

Износ пореза____________________________динара 

 

Укупна премија са порезом_____________________________динара 

 

Рок важења понуде: ________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуда):     

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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. 
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ПРИЛОГ 4 - Образац понуде Партија 2 

 

НАЗИВ:  осигурање непокретне имовине 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИМ: 

 
 

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 

 
 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

потпун назив фирме :  

адреса седишта :  

овлашћено лице за потписивање 

уговора : 
 

особа за контакт :  

телефон :  

факс :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

Понуђач уписан у Регистар понуђача 

који се води код АПР (заокружити) 

ДА НЕ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1. 

Назив:  

адреса седишта:  

особа за контакт :  

телефон :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач (макс.  

50%): 

 

део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

Подизвођач уписан у Регистар 

понуђача који се води код АПР 

(заокружити) 

ДА НЕ 

2. 

назив  

адреса седишта  

особа за контакт :  

телефон :  

факс :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач (макс.  

50%): 

 

део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

Подизвођач уписан у Регистар 

понуђача који се води код АПР 

(заокружити) 

ДА НЕ 

  

 

Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе. 

 

 



 
 

13/31 
 

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима,  а уколико 

понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати образац понуде и 

навести све подизвођаче.  

 
 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

1. 

назив  

адреса седишта  

особа за контакт :  

телефон :  

факс :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

део предмета набавке који извршава   

Члан из групе понуђача уписан у 

Регистар понуђача који се води код АПР 

(заокружити) 

 

ДА 

 

 

НЕ 

 

2. 

назив  

адреса седишта  

особа за контакт :  

телефон :  

факс :  

текући рачун и банка:  

шифра делатности:  

матични број:   

ПИБ број:  

ПДВ број:  

e-mail:  

део предмета набавке који извршава   

Члан из групе понуђача уписан у 

Регистар понуђача који се води код АПР 

(заокружити) 

 

ДА 

 

 

НЕ 

 

 

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са понуђачима из групе понуђача  

а уколико понуђач наступа са већим бројем понуђача из групе понуђача од 2, потребно је 

копирати образац понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.  
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Основни и допунски ризици за грађевинске објекте 

Висину премије уписати у номиналном износу 

 

 

ОБЈЕКТИ Садашња 

вредност на 

дан 31.12.2014. 

године 

Осигурање од 

пожара и 

других 

основних 

ризика 

Осигурање од 

излива вода из 

инсталација 

Укупна премија  за период 

од 12 месеци    

     1           2            3               4               5 

  

Грађевински 

објекат 

 

338.699.314,94  

 

   

  

                     

УКУПНО:                

              

*Уписати висину премије без износа пореза 

 

Износ пореза____________________________динара 

 

Укупна премија са порезом_____________________________динара 

 

 

Рок важења понуде: ________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуда):     

 

 

 

Датум:                         Потпис овлашћеног лица:                      

    

    ____________________                                        _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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. 
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ПРИЛОГ 5 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова 

 

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

  

Право учешћа има понуђач који испуњава услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012). Докази о испуњености  

услова се достављају уз понуду.  

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1); 

ДОКАЗ:  

За правна лица  – Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда; 

За предузетнике- Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2); 

 

ДОКАЗ:  

За правна лица –  1)  Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица;  

                                 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 

криминал) Вишег суда у Београду;  

                                 3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта (ако има 

више законских заступника потребно је доставити уверење за сваког појединачно).  

 

За предузетнике и физичка лица – Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова, захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

 

(не старије од два месеца пре отварања понуда);  

 

3.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3);   
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ДОКАЗ: 

За правна лица- Потврда Привредног суда и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуда. 

 

За предузетнике- Потврда Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда или потврда 

Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда.  
  

За физичка лица- Потврда Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања 

одређених послова, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 

(издато након објављивања позива за подношење понуда);  

 

4.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4); 

 

ДОКАЗ:  

 

Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса 

и уверења надлежне Управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 

 

Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, понуђач уместо наведених доказа 

доставља уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације 

 

 (не старије од два месеца пре отварања понуда); 

 

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

ДОКАЗ:  

 

Важећа дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања у складу са 

Законом о осигурању. 

 

6.) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 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 

(чл. 75. ст. 2) 

 

 

Напомена: 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Прилог 8.), којом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. став 1. тачка 1)-4), дефинисане овом конкурсном документацијом. Поред ове изјаве, 
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понуђач је дужан да достави доказ из тачке 5) - Важећа дозвола Народне банке Србије за 

обављање делатности осигурања (неоверена копија).  

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог прилога, 

што се доказује достављањем изјава за сваког понуђача из групе понуђача.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује 

лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. Доказ из тачке 5) - важећа дозвола Народне банке 

Србије за обављање делатности осигурања (неоверена копија), доставља за понуђача из групе 

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

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Прилог 9.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  
Понуђач на овај начин доказује да подизвођач испуњава обавезне услове из тачке 1) до 4) овог 

прилога, а доказ о испуњености услова из тачке 5) - важећа дозвола Народне банке Србије за 

обављање делатности осигурања (неоверена копија), за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова (члан 78. став 5. Закона о јавним набавкама).  

 

Наручилац ће у фази стручне оцене понуда проверити да ли је понуђач уписан у регистар 

понуђача. 

 

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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ПРИЛОГ 6 - Образац трошкова припреме понуде 

 

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

 

 

- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде; 

 

- Трошкове припреме и подношења понуда 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 средстава 

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

 

 

 

1. Трошкови израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничком спецификацијом 

наручиоца:   

 

 ___________________________________________ (попунити уколико постоје); 

 

2. Трошкови прибављања средстава обезбеђења:  _____________________________ (попунити 

уколико постоје);  

 

 

 

 

 

     Датум:                         Потпис овлашћеног лица:                      

    

    ____________________                                        _____________________________ 
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ПРИЛОГ 7 – Образац изјаве о независној понуди 

  

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

СЕДИШТЕ: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 ИЗЈАВА 

 

 

 

Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорности да је понуда поднета независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:                         Потпис овлашћеног лица:                      

    

    ____________________                                        _____________________________ 

 

 

 

 

 

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 члана понуђача из групе понуђача. У том случају овај образац копирати у потребном 

броју примерака. 
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ПРИЛОГ 8.  – Образац изјаве понуђача о испуњености услова  

 

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

  

Овом Изјавом потврђујемо да смо разумели и у потпуности прихватили све услове 

наручиоца у вези учешћа у предметној набавци мале вредности; 

 

  Овом Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорности 

потврђујемо  да испуњавамо услове за учешће у поступку  јавне набавке  мале вредности, а која 

је саставни део конкурсне документације у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15) и то : 

 

- да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар; 

- да нисам као ни мој законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

- да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуда; 

- да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе ако имамо седиште на њеној територији; 

 

 Овом Изјавом изражавамо сагласност да наручилац може у случајевима предвиђеним 

уговорним одредбама реализовати предвиђена средства обезбеђења у пуном обиму, без посебних 

услова или сагласности; 

 

 Овом Изјавом изабрани понуђач се обавезује да ће извршити услуге које су предмет јавне 

набавке у складу са  карактеристикама из конкурсне документације. 

 

Овом Изјавом истичемо намеру да у духу добрих пословних обичаја приступимо учешћу 

у овом поступку јавне набавке мале вредности.  

 

                                                                                    

Датум:                         Потпис овлашћеног лица:                      

    

    ____________________                                        _____________________________ 

 

 
 
 

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

лица сваког члана понуђача из групе понуђача. У том случају овај образац копирати у потребном 

броју примерака. 
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ПРИЛОГ 9.  –   Образац изјаве подизвођача о испуњености услова 

 

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

Овом Изјавом потврђујемо да смо разумели и у потпуности прихватили све услове 

наручиоца у вези учешћа у предметној набавци мале вредности; 

 

  Овом Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорности 

потврђујемо  да испуњавамо услове за учешће у поступку  јавне набавке  мале вредности, а која 

је саставни део конкурсне документације у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) и то : 

 

- да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар; 

- да нисам као ни мој законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

- да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуда; 

- да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе ако имамо седиште на њеној територији; 

 

 

       
         

       Датум:                             Потпис овлашћеног лица подизвођача:

                      

    

    ____________________                                                  ____________________________________ 

   

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац копирати у потребном 

броју примерака 
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ПРИЛОГ 10 – Модел уговора Партија 1 

 

НАЗИВ: осигурање запослених 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ, Београд, Немањина 22-26,  

које заступа: Александар Антић, министар   

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

       рачун:      

       матични број:    
    ,              порески број (ПИБ):  

       ПДВ број:    

кога заступа :    , директор      

(у даљем тексту: Добављач) 

 

и       рачун:      

       матични број:    
    ,              порески број (ПИБ):  

       ПДВ број:    

кога заступа :    , директор      

(понуђач из групе понуђача или подизвођач) 

 

и       рачун:      

       матични број:    
    ,              порески број (ПИБ):  

       ПДВ број:    

кога заступа :    , директор      

(понуђач из групе понуђача или подизвођач) 

 

и       рачун:      

       матични број:    
    ,              порески број (ПИБ):  

       ПДВ број:    

кога заступа :    , директор      

(понуђач из групе понуђача или подизвођач)                                                                                                                          

 

Члан 1. 

 Предмет уговора је услуга осигурања лица (запослених Министарства рударства и 

енергетике) у складу са усвојеном Понудом број ______________од ____________________, која 

је саставни део овог уговора. 
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Члан 2. 

 Добављач  ће за рачун Наручиоца вршити следеће услуге: 

1. Осигурање од основних ризика – смрт услед незгоде, смрт услед болести, трајни 

инвалидитет, дневна накнада; 

2. Допунско здравствено осигурање – хируршке интервенције и теже болести. 

 

Члан 3. 

 Укупна уговорена висина премије на услуге из члана 2. овог уговора, износи 

__________________________________ динара (код осигурања лица, порез се не обрачунава). 

             Висина премије је фиксна, изражена у динарима, без припадајућих пореза. 

  

             Плаћање ће се извршити у законском року не дужем од 45 дана, од дана испоставаљања 

фактуре, на рачун број:  

 

___________________________________________код банке__________________________                  

 

Члан 4.  

  Запослени који су осигурани од ризика из члана 2. овог уговора, осигурани су свуда и на 

сваком месту, непрекидно 24 часа. 

 Добављач ће по закључењу Уговора, а најкасније у року од 15 дана, предати Наручиоцу 

одговарајућу Полису осигурања са битним састојцима у складу са законским одредбама, као и 

услове за осигурање лица у складу са предметом овог Уговора. 

 Полиса осигурања и Услови о осигурању лица од последица настанка осигураног случаја 

су саставни део Уговора. 

  

Члан 5.  

 Добављач ће у случају настанка уговореног осигураног случаја услугу обавити 

благовремено, квалитетно, у складу са правилима струке из области осигурања, добрим 

пословним обичајима и пословном етиком. 

 

Члан 6.  

 Добављач ће у року од 15 дана од доставе комплетне доказне документације којом се 

доказује настанак осигураног случаја од стране Наручиоца, извршти уговорену услугу. 

 

Члан 7.  

 Добављач је дужан да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла  у року од 7 дана од дана закључења овог уговора. 

Бланко сопствену меницу и менично овлашћење доставља уз захтев за регистрацију 

сопствене менице оверен од пословне банке у износу од 10%  (банкарску гаранцију на износ од 

15% у случају из члана 83. став 12. Закона о јавним набавкама) од уговорене вредности услуга 

без ПДВ са роком доспећа дужим за најмање 30 (тридесет) дана од уговореног рока извршења 

посла, као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, обиму и квалитету. 

Добављач је сагласан да Наручилац реализује меницу из става 1 овог члана у случају да 

Добављач не изврши уговорне обавезе у року, обиму и на начин утврђен овим уговором.  

Уколико Добављач не достави меницу из става 1 овог члана сматраће се да је овај уговор 

раскинут.   

 

Члан 8. 

 Наручилац ће, након закључења Уговора, доставити Добављачу списак са појединачним 

бројем запослених у Министарству рударства и енергетике, који је саставни део Полисе 

осигурања, као и пружити сву неопходну стручну  помоћ при комплетирању документације у 

случају настанка осигураног случаја. 
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Члан 9.  

 У случају неадекватно извршене услуге, Наручилац задржава право да о томе обавести 

Добављача, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 дана од дана пријема 

обавештења. 

 

Члан 10. 

 На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и важећи законски прописи. 

 

Члан 11. 

 Уговор се закључује на период од дванаест месеци. 

 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2015. годину 

(„Службени гласник РС“, број:142/2014).  Плаћање доспелих обавеза насталих у 2015. години, 

вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се 

уређује буџет за 2015. годину. 

 За део реализације уговора који се односи на 2016. годину, реализација уговора ће 

зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим се уређује буџет за 2016. годину. 

У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

 

Члан 12. 

    Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

 О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити 

другу страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема писменог 

обавештења. 

 

Члан 13.  

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају договором. 

У случају да исти не могу решити договором стварно је надлежан суд у Београду. 

 

 

Члан 14. 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава  по 3 (три) примерка. 

 

 

                   ДОБАВЉАЧ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                      Директор         Министар 

 

______________________________                                          ____________________________ 

                  име и презиме        Александар Антић 

 

Напомене: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан 

са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са 

учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се 

определи да модел уговора потписују понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати. 



 
 

25/31 
 

ПРИЛОГ 11– Модел уговора Партија 2 

 

НАЗИВ: осигурање непокретне имовине 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ, Београд, Немањина 22-26,  

које заступа: Александар Антић, министар   

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

       рачун:      

       матични број:    
    ,              порески број (ПИБ):  

       ПДВ број:    

кога заступа :    , директор      

(у даљем тексту: Добављач) 

 

и       рачун:      

       матични број:    
    ,              порески број (ПИБ):  

       ПДВ број:    

кога заступа :    , директор      

(понуђач из групе понуђача или подизвођач) 

 

и       рачун:      

       матични број:    
    ,              порески број (ПИБ):  

       ПДВ број:    

кога заступа :    , директор      

(понуђач из групе понуђача или подизвођач) 

 

и       рачун:      

       матични број:    
    ,              порески број (ПИБ):  

       ПДВ број:    

кога заступа :    , директор      

(понуђач из групе понуђача или подизвођач) 

                                                                                                                          

 

 

Члан 1.  

 Предмет овог уговора је услуга осигурања зграде Министарства рударства и енергетике, 

ул. Краља Милана 36, Беогарад, у складу са усвојеном Понудом број ______________од 

____________________, која је саставни део овог уговора, и то: 

1. Основни и допунски ризици за грађевинске објекте – осигурање од пожара и других основних 

ризика и осигурање од излива вода из инсталација. 
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Члан 2.  

 Укупна уговорена вредност (висина премије) за услугу из члана 1. овог уговора без пореза 

на премију неживотних осигурања износи _____________________ динара, односно са порезом 

на премију неживотних осигурања износи _____________________динара. 

             Плаћање ће се извршити у законском року не дужем од 45 дана, од дана испостављања 

фактуре на рачун број:  
 

___________________________________________код банке__________________________                  

 

                                                                   Члан 3.  

Добављач је дужан да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење 

посла  у року од 7 дана од дана закључења овог уговора. 

Бланко сопствену меницу и менично овлашћење доставља уз захтев за регистрацију 

сопствене менице оверен од пословне банке у износу од 10%  (банкарску гаранцију на износ од 

15% у случају из члана 83. став 12. Закона о јавним набавкама) од уговорене вредности услуга 

без ПДВ са роком доспећа дужим за најмање 30 (тридесет) дана од уговореног рока извршења 

посла, као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, обиму и квалитету. 

Добављач је сагласан да Наручилац реализује меницу из става 1 овог члана у случају да 

Добављач не изврши уговорне обавезе у року, обиму и на начин утврђен овим уговором.  

Уколико Добављач не достави меницу из става 1 овог члана сматраће се да је овај уговор 

раскинут.   

 

 

Члан 4.  

 Добављач се обавезује да најкасније 15 дана по закључењу уговора достави Наручиоцу 

одговарајуће полисе осигурања, према врстама ризика одређених у овом уговору. 

 Добављач се обавезује да имовину осигурава у складу са условима за осигурање имовине, 

који су саставни део овог уговора. 

 Добављач је дужан да изврши исплату штете у року од 15 дана од дана достављања 

комплетне документације од стране Наручиоца. 

 

Члан 5.  

 Наручилац се обавезује да Добављачу пружи потребну помоћ при снимању и процени 

насталих штета, као и при комплетирању података потребних за утврђивање штете. 

 

Члан 6. 

 За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

 
Члан 7. 

 Уговор се закључује на период од дванаест месеци. 

 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2015. годину 

(„Службени гласник РС“, број:142/2014).  Плаћање доспелих обавеза насталих у 2015. години, 

вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се 

уређује буџет за 2015. годину. 

 За део реализације уговора који се односи на 2016. годину, реализација уговора ће 

зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим се уређује буџет за 2016. годину. 

У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

 

 



 
 

27/31 
 

Члан 8. 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају договором. 

У случају да исти не могу решити договором стварно је надлежан суд у Београду. 

 

Члан 9. 

 Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

 

Члан 10.  

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

 О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити 

другу страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог 

обавештења. 

 

Члан 11. 

 Овај  Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

 

                                

                 ДОБАВЉАЧ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                      Директор         Министар 

 

______________________________                                          ____________________________ 

                  име и презиме        Александар Антић 

 

Напомене: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан 

са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са 

учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се 

определи да модел уговора потписују понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати. 
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ПРИЛОГ 12 - Образац изјаве понуђача о партијама за које подноси понуду 

 

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

Назив понуђача     

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Изјављујемо да у поступку јавне набавке услуга осигурања за потребе Министарства рударства и 

енергетике, понуду подносимо за (обележите/заокружите): 

 

1. Партија 1  

 

2. Партија 2 

 

 

 

 

 

Датум:                                                                         Потпис овлашћеног лица: 

 

 

____________________     __________________________ 
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ПРИЛОГ 13 – Образац изјаве о поштовању обавеза 

 

 

НАЗИВ: услуге осигурања, ЈН 4/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

СЕДИШТЕ: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 ИЗЈАВА 

 

 

 

 

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању 

своје понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:              Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

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

лица сваког члана понуђача из групе понуђача. У том случају овај образац копирати у потребном 

броју примерака. 
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ПРИЛОГ 14- Техничке карактеристике Партија 1 

 

НАЗИВ: осигурање запослених 

 

  

 

 

Осигурање запослених лица са следећим ризицима и осигураним сумама: 

 
 

1. Основни ризици 

 

           Смрт услед незгоде-осигурана сума ............400.000,00 

           Смрт услед болести-осигурана сума ............300.000,00 

           Трајни инвалидитет-осигурана сума ............600.000,00 

           Дневна накнада- осигурана сума .........................400,00 

 

 

2.  Допунско здравствено осигурање 

 

           Хируршке интервенције-осигурана сума ......100.000,00 

           Теже болести- осигурана сума .......................100.000,00 

 

Под осигурањем запослених подразумева се осигурање од напред наведених ризика 

свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа. 

 

Број запослених лица код Наручиоца је 197. 

      
Обухвата период осигурања од 12 месеци од дана потписивања уговора. 
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ПРИЛОГ 15 - Техничке карактеристике Партија 2 

 

НАЗИВ: осигурање непокретне имовине 

 

 

 

Осигурање зграде у улици Краља Милана 36, у Београду, са следећим ризицима: 

 

1. Осигурање од пожара и других основних ризика и 

2. Осигурање од излива вода из инсталација 

 

Садашња вредност грађевинског објекта на дан 31.12.2014. године је 338.699.314,94 динара. 

 
Обухвата период осигурања од 12 месеци од дана потписивања уговора. 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА: 

 

1) Алекса Терзић, члан__________________________________________________     

 

    Зорица Бугарски, заменик члана______________________________________ 

 

2) Слађана Ћук, члан_________________________________________________ 

 

     Рада Дејановић, заменик члана______________________________________ 

 

3) Сандра Симић, члан________________________________________________                        

 

    Весна Сарић, заменик члана_________________________________________  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 


