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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе број 404198/2013 од 08.11.2013.године
припремила је
ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ И
ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. – 31.12.2014.ГОДИНЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН ОП 33/2013
У делу 3) Конкурсне документације тачка 3)1), под 1. Осигурање запослених од
последица несрећног случаја – незгоде (страна 6/96), реченица: “ У првих 6 месеци
трајања осигурања за случај наступања ризика смрти исплата накнаде вршиће се у пуном
износу.“ мења се и гласи:“ За случај наступања ризика смрти запосленом код Наручиоца
ће се исплатити накнаду у пуном износу, без обзира када је наступио смртни случај
запосленог, рачунајући од момента закључења Полисе.“
У делу 3) Конкурсне документације тачка 3)1), под 11. Каско осигурање моторних
возила Ред.бр. 132 из табеле ( страна 23/96), брише се.
У делу 8) Конкурсне документације, Модел уговора мења се и гласи:
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НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА II
8) МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и
он представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме
буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Модел уговора понуђач попуњава*осенчене делове и оверава и доставља уз понуду.
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ И
ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. – 31.12.2014.ГОДИНЕ
Редни број ЈН ОП 33/2013
закључен дана _____________________. године, у Новом Саду, између:
1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр.16. ( у даљем тескту: Наручилац), коју заступа директор Марко
Радосављевић, и
2. ______________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.______________________ бр. ____________ ( у даљем тексту : Добављач) , кога
заступа ______________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групу понуђача чине:
2.1. _________________________________ из ______________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.2.___________________________________из ______________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.3.________________________________из _________________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.4._________________________________из ________________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
(у
даљем
тексту:________________________________),
а
коју
заступа
_______________________________________________________________________,
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(име и презиме, функција)
______________________________________________________________________.
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
Споразум групе понуђача број: __________________ од _______________ је
саставни део овог уговора.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу:

ПИБ:

100716377

ПИБ:

Матични број:

08034613

Матични број:

Број рачуна:

840-30640-67
Управа за трезор

Број рачуна:

Телефон:

021/2100824

Телефон:

Факс:

021/2100831

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

E-mail:

Интернет
страница
наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Основ уговора:
Број ЈН:
Датум објављивања јавне
Порталу јавних набавки
страници наручиоца

ЈН ОП 33/2013
набавке на
и интернет

13.11.2013.године

Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2013.године

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је набавка услуге – осигурање имовине АП Војводине и
запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године ( у
даљем тескту: Услуге).
Врста, количина и цена услуге утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
дана 13.11.2013.године и
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, у спроведеном отвореном
поступку и прихваћеној понуди Добављача број:________________ од _____________
2013 године (у даљем тексту:Понуда).
Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 2. овог члана и Техничком
спецификацијом чини саставни део Уговора.
Цена – премија осигурања
Члан 2.
Укупна уговорена вредност (цена – премија осигурања) за услуге из члана 1. овог
уговора
износи
____________________
динара
без
пореза
односно
___________________ динара за порезом.
Јединичне цене – премије осигурања без пореза, по врстама осигурања, износе:
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РБ.

ВРСТА ОСИГУРАЊА

1.

Осигурање запослених од последица
несрећног случаја – незгоде према
Спецификацији тачка 1.

2.

Осигурање од ризика пожара и неких
других опасности, са допунским
ризицима, према Спецификацији
тачка 2.

3.

Осигурање опреме, инвентара и
слично од провалне крађе и
разбојништва, према Спецификацији
тачка 3.

4.

Осигурање уметничких слика, биста и
књига од провалне крађе и
разбојништва, према Спецификацији
тачка 4.

5.

Осигурање новца и других новчаних
вредности у гвозденим благајнама,
према Спецификацији тачка 5.

6.

Осигурање новца и других новчаних
вредности у преносу и превозу, према
Спецификацији тачка 6.

7.

Осигурање стакла од лома , према
Спецификацији тачка 7.

8.

Осигурање машина од лома и неких
других опасности, према
Спецификацији тачка 8.

9.

Комбиновано осигурање електронских
рачунара, процесора и сличних
уређаја, према Спецификацији тачка
9.

10.

Комбиновано осигурање покретне
технике, према Спецификацији тачка
10.

11.

Каско осигурање моторних возила,
према Спецификацији тачка 11.

12.

Прикључна незгода –возачи и
путници, према Спецификацији тачка
12.

13.

Осигурање одговорности власника
или корисника моторног возила на
штету причињену 3-ћим лицима,
према Спецификацији тачка 13

ЦЕНА - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА БЕЗ
ПОРЕЗА

Основице за обрачун цене - премије осигурања под редним бројем 2, 4, 8, 9 и 10
на полисама осигурања биће вредности имовине из пословних књига наручиоца на дан
30.09.2013.
Укупно уговорена вредност се може током периода важења Уговора мењати на
више или мање у следећим случајевима:
-услед доношења нових Законских одредби које регулишу делатност осигурања,
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-услед промене висине премије за имовину под редним бројем 13. из
Спецификације и обавезног осигурања возила због значајних промена цена и
услова на тржишту.
До промене укупно уговорена вредности у случајевима из става 3. овог члана може
доћи на образложени захтев уговорне стране која предлаже промену висине премије.
Плаћање
Члан 3.
Плаћање премија се врши по закљученим полисама у 12 (дванаест) месечних рата,
без камате, и то:
-прва рата у року од 15 дана од дана пријема рачуна,
-остале рате до 5-ог у месецу за текући месец.
АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_____________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_____________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_____________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је
сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3. овог члана.
Обавезе уговорних страна
Члан 4.
По потписивању овог уговора Добављач ће извршити обрачун премије и издати
полисе на основу података добијених од Наручиоца, а у складу са понудом, која чини
саставни део овог уговора.
Добављач је дужан да за сваку врсту осигурања уз полисе достави и услове
осигурања као и важећи ценовник на дан издавања полисе.
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Добављач је дужан да одобри попусте у складу са нивоима заштите који су
наведени у Спецификацији.
Члан 5.
Добављач се обавезује да запосленом код Наручиоца плаћа накнаду из осигурања
за запослена лица у складу са одредбама утврђеним законом.
Добављач се обавезује да ће запосленом код Наручиоца исплатити накнаду у
пуном износу, без обзира када је наступио смртни случај запосленог, рачунајући од
момента закључења Полисе.
Добављач се обавезује да ће накнаде из осигурања за запослена лица уплаћивати
на текући рачун запосленог и то најкасније у року од 30 дана, од дана пријема одштетног
захтева.
Добављач се обавезује да ће накнаду у случају тоталне штете или крађе имовине
Наручиоца уплаћивати на евидентни рачун Буџета АП Војводине број 840-1572845-61, са
позивом на број: 97 2203573-74513100 код Управе за трезор.
Добављач се обавезује да ће накнаде штете настале на моторним возилима
исплаћивати ауто сервису код кога се врши поправка оштећеног возила Наручиоца.
Добављач се обавезује да ће накнаде штете настале на осталој имовини
исплаћивати пружаоцу услуге код кога се врши поправка исте.
Члан 6.
Добављач ће Наручиоцу обрачунавати попусте на позитиван технички резултат
(бонус), као и доплатке на негативан технички резултат (малус) у складу са
одговарајућим одредбама у условима осигурања и тарифама премија.
Члан 7.
Уговарање осигурања, пријава, процена и ликвидација штета, као и регулисање
свих међусобних обавеза и потраживања, регулисаће се на једном месту на нивоу
Наручилац- Добављач.
Члан 8.
Обе уговорне стране се обавезују да ће поштовати све остале обавезе, које су у
складу са одредбама утврђених законом и условима осигурања.
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Члан ____.
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број
___________ од ______________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке услуге –
осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период
01.01.2014. – 31.12.2014.године ,у отвореном поступку, ред. бр. ЈН ОП 33/2013 између:
1. ___________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
___________________________ ул.________________________ бр. ____________,
2. _____________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.____________________ бр. ____________,
3. _____________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.___________________ бр. ____________,
4. ___________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
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______________________________ул.____________________ бр. ____________,
споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________ и буде носилац и
гарант извршења посла – носилац посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача
буде директор _________________________________ из ______________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул._________________________ бр. ____________ – ______________________,који је
овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу, за извршење
преузетог посла.
Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.
Гаранција извршења
Члан 9.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу
по првом позиву бланко соло меницу серије ____________ са депо картоном и меничним
овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора што износи ___________ динара без
пореза, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора,
која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју обавезу
из Уговора.
Обавезује се
Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати
нереализовану депоновану бланко соло менице у року од 14 дана од дана када је
Добављач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу за испуњење уговорних обавеза дату у депозит, као и на
трошкове настале због накнадне набавке услуга од другог добављача.
Члан 10.
Добављач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и
новостечену имовину (осим возила) Наручиоца и новозапослене код Наручиоца у време
трајања овог уговора.
Члан 11.
Уговор закључује на период од једне године - 01.01.2014.( почев од 00 часова) 31.12.2014.године (до 24 часа) , а ступа на снагу даном потписивања обе уговорне
стране.
Полисе осигурања важе од 01.01.2014.године.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 13.
У случају спора Уговорне стране сагласно прихватају месну надлежност стварно
надлежног Суда у Новом Саду.
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Члан 14.
Уговор је сачињен у 9 (девет) истоветних примерака, од којих 7 (седам) задржава
Наручилац а 2 (два) промерка Добављач.
ЗА НАРУЧИОЦА
Марко Радосављевић

ЗА ДОБАВЉАЧА

Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА II.
У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.
Измену Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија:
1. Јелена Шкорић, члан
2.Весна Ивковић, члан
3. Анела Амиџић, члан
4. Маријана Тресиглавић, члан
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