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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12) 
и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацијеу поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, 
бр.29/13) а у вези са Одлуком о покретању поступка број 404-198/2013 од 
08.11.2013.године ( ЈН ОП 33/13) 

 
Комисија за јавну набавку образована Решњем директора Управе за заједничке 

послове покрајинских органа број 404-198/2013 од 08.11.2013.године 
  
припремила је  

 
 

 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

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 

 

 
 
 Садржина конкурсне документације: 
 

1) општи подаци о јавној набавци 
(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца 
(2) напомена да се спроводи отворени поступак 
(3) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови) 
(4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

или оквирног споразума 
(5) напомена уколико мје у питању резервисана набавка 
(6) напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
(7) контакт (лице или служба) 
 
2) подаци о предмету јавне нбавке 
(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив 

и ознака из општег речника нбавки 
(3) врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног 

или више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин  доделе уговора у 
случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса 
и интернет страна наручилаца који могу да користе оквирни споразум за 
доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване 
набавке, ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног 
споразума 

 
3) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина 

и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
4) техничка докумнетација и планов 
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5) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 
6) упутство понуђачима какао да сачине понуду 
 
7) образац понуде 
 
8) модел уговора  

 
9) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 
 

10) образац трошкова припреме понуде 
 
11) образац изјаве о независној понуди 
 
12) образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

 
13) остали обрасци    

 
 
 
 
 
 
 

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

4. Маријана Тресиглавић, члан 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
(1)назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
  Назив: Управа за заједничке послове покрајинских органа 
  Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 
  Интернет страница наручиоца: www.uprava.vojvodina.gov.rs  
 
(2)напомена да се спроводи отворени поступак: 
  За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак, у складу са Законом о 
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 На ову јавну набавку ће се примењивати, поред прописа и става 1. ове тачке, и: 
 -Закон о општем управном поступку 
 -Закон о облигационим односима 
 -Покрајинска скупштинска одлука о буџету АПВ за 2013.годину 
 -подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама  
 -Закон о осигурању и 
 -други важећи прописи и подзаконска акта из области осигурања. 
 
(3)предмет јавне набавке (добра, услуге, радови): 

Предмет јавне набавке бр.ЈН ОП 33/2013 је набавка услуге – осигурање имовине 
АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. – 
31.12.2014.године. 
 
(4)назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
или оквирног споразума: 
 Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.   
 
(5)напомена уколико је у питању резервисана набавка: 
 У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.  
 
(6)напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 
 У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација. 
 
(7)контакт (лице или служба): 
 Контакт лице  у предметном поступку   је: 
 -Јелена Шкорић, телефон 021 21 00824 e-mail: jelena.skoric@vojvodina.gov.rs    
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НБАВКЕ 

 
 
(1)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Опис предмета набавке: услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у 
покрајинским органима за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године 

Назив и ознака из ОРН:  
66510000 – Услуге осигурања  
66512100 – Услуге осигурања од незгоде  
66514100 – Услуге осигурања у превозу 
66514110 – Услуге осигурања моторних возила 
66515100 – Услуге осигурања од пожара 
66515200 – Услуге осигурања имовине 
66515400 – Услуге осигурања од временских непогода 
66516100 – Услуге осигурања од одговорности моторних возила 
Назив и ознака из допунског речника: SB01 – за осигурање 

 
(2)опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и 
ознака из општег речника набавки: 
 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
(3)врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног или 
више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин  доделе уговора у случају да 
се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет 
страна наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, 
када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се 
отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 
 Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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3) ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

3)1)врста техничке карактеристике (спецификације): 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У 
ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. – 31.12.2014.године 

 
1. Осигурање запослених од последица несрећног случаја - незгоде 
 

Осигурани случајеви Осигуране суме 

Смрт услед незгоде 1.500.000,00 

Трајни инвалидитет 3.000.000,00 

Смрт услед болести 750.000,00 

Трошкови лечења 400.000,00 

Дневна накнада 1.200,00 

 

Осигурањем запослених од последица несрећног случаја (незгоде) обухваћени су сви 
запослени у покрајинским органима према службеним евиденцијама наручиоца. 
Осигурање се закључује за време вршења и ван вршења редовног занимања (24 часа). 
Премија осигурања се уговара за 1209 запослених радника. 

У првих 6 месеци трајања осигурања за случај наступања ризика смрти исплата накнаде 
вршиће се у пуном износу. 

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

Основна средства – ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА од ризика 
пожара и неких других опасности: 

Сума осигурања 

I ) Основни ризици (пожар и експлозија, удар грома, олуја, град, 
манифестације и демонстрације, пад летилице, удар сопственог моторног 
возила) на уговорену вредност, са откупом амортизиване вредности код 
делимичних штета 

Грађевински објекти - укупно 1.676.521.923,06 

Опрема - укупно 613.124.940,30 

Грађевински објекти и опрема појединачно:  

 - Скупштина АПВ, Бановински пролаз 227.714.416,55 

Грађевински објекти 140.617.607,88 

Опрема 87.096.808,67 
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 - Влада АПВ, Булевар М.Пупина 16 846.229.796,01 

Грађевински објекти 456.203.110,88 

Опрема 390.026.685,13 

 - Административна зграда, Булевар М.Пупина 6 105.999.585,25 

Грађевински објекти 102.773.942,78 

Опрема 3.225.642,47 

 - Административна зграда, Булевар М.Пупина 10 76.999.335,51 

Грађевински објекти 74.963.937,82 

Опрема 2.035.397,69 

 - Гаражна места и опрема, Данила Киша бр.  28.599.052,15 

Грађевински објекти 1.777.938,52 

Опрема 26.821.113,63 

 - Вила Чортановци 192.888.558,88 

Грађевински објекти 179.018.236,40 

Опрема 13.870.322,48 

 - Вила Сремска Каменица 58.747.451,42 

Грађевински објекти 53.156.367,02 

Опрема 5.591.084,40 

 - Вила Равне 25.038.561,89 

Грађевински објекти 24.704.603,97 

Опрема 333.957,92 

 - Андревље 420.985.225,83 

Грађевински објекти 355.925.312,91 

Опрема 65.059.912,92 

- Вила Игало – стари део 65.924.796,65 

Грађевински објекти 65.924.796,65 

Опрема 0,00 

 - Вила Игало – нови део 130.744.262,70 

Грађевински објекти 130.744.262,70 

Опрема 0,00 

 - Станица за мерење квадратуре ваздуха 4.896.206,28 

Грађевински објекти 4.800.686,28 

Опрема 95.520,00 

 - Војвођанске сувенирнице 4.826.336,88 
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Грађевински објекти 4.826.336,88 

 - Станови  4.914.754,10 

Грађевински објекти 2.415.357,53 

Опрема 2.499.396,57 

 - Хајдук Вељкова број 11 79.011.757,09 

Грађевински објекти 78.669.424,84 

Опрема 342.332,25 

 - Булевар М.Пупина број 25 12.938.678,93 

Опрема 12.938.678,93 

-Булевар Цара Лазара 7а 1.771.696,54 

Опрема 1.771.696,54 

 - Туђи објекти  1.416.390,70 

Опрема 1.416.390,70 

 - Уметничке слике, бисте 38.466.156,94 

 - Књиге 9.631.007,05 

II) Допунски ризик (излива вода из инсталација и поплаве, бујице и високе 
воде,)  

Излив воде из водоводних и канализационих цеви на ''први 
ризик''  

 

Поплава, бујица и висока вода на ''први ризик''  

- Скупштина АПВ, Бановински пролаз  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

15.940.009,16 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

15.940.009,16 

 - Влада АПВ, Булевар М.Пупина 16  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

59.236.085,72 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

59.236.085,72 

 - Административна зграда, Булевар М.Пупина 6  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

7.419.970,97 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

7.419.970,97 

 - Административна зграда, Булевар М.Пупина 10  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 

5.389.953,49 
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опрему 
Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

5.389.953,49 

 - Гаражна места и опрема, Данила Киша    

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

2.001.933,65 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

2.001.933,65 

 - Вила Чортановци  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

13.502.199,12 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

13.502.199,12 

 - Вила Сремска Каменица  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

4.112.321,60 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

4.112.321,60 

 - Вила Равне  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

1.752.699,33 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

1.752.699,33 

 - Андревље  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

29.468.965,81 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

29.468.965,81 

- Вила Игало – стари део  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат  

4.614.735,77 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат  

4.614.735,77 

 - Вила Игало – нови део  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат  

9.152.098,39 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат  

9.152.098,39 

 - Станица за мерење квадратуре ваздуха  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

342.734,44 

9/96 
 



Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

342.734,44 

 - Вовјођанске сувенирнице  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

337.843,58 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

337.843,58 

 - Станови (адресе дате у прилогу)  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

344.032,79 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

344.032,79 

 - Хајдук Вељкова број 11  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и 
опрему 

5.530.823,00 

 - Булевар М.Пупина број 25  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за опрему 

905.707,53 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за опрему 

905.707,53 

-Булевар Цара Лазара 7а  

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за опрему 

124.018,76 

 - Туђи објекти   

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на 
''први ризик'' – 7% суме осигурања за опрему 

99.147,35 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за опрему 

99.147,35 

Уметичке слике, бисте и књиге  

 - Уметничке слике, бисте –  
Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на пуну 
суму осигурања 
Поплава, бујица и висока воде на на пуну суму осигурања 

 

38.466.156,94 

 

38.466.156,94 

 - Књиге– 
Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на пуну 
суму осигурања 
Поплава, бујица и висока воде на на пуну суму осигурања 

 

9.631.007,05 

 

9.631.007,05 

 

 

 

 

10/96 
 



 

 

2а) Основна средства – ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 
(грађевински објекти и опрема поверени на управљање – туђа 
имовина) од ризика пожара и неких других опасности 

 

I ) Основни ризици (пожар и експлозија, удар грома, олуја, град, манифестације и 
демонстрације, пад летилице, удар сопственог моторног возила) на ФИКСНУ вредност, 
са откупом амортизиване вредности код делимичних штета 
Ивана Франка 11-15, Сремска Каменица Сума осигурања 
Грађевински објекат Родитељска кућа (бр. 11), 718,38м2 х 150.000 67.267.134,00 
Помоћни објекат у дворишту 4м х 5.5м 1.320.000,00 
Наткривена тераса са шанком и роштиљем, 40м2 2.400.000,00 
Грађевински објекат СКЦ (бр. 15), 927,28м2 х 150.000 59.419.301,70 
Апарат за самостално снабдевање струјом, на отвореном 2.000.000,00 
Ивана Франка 10, Сремска Каменица   
Грађевински објекат, Центар за социјални рад 18.345.582,00 
Дворишна кућа са надстрешницом, 40м2 х 30.000 1.200.000,00 
Стан у улици Народног хероја 5 у Новом Саду    
Део грађевинског објекта - стан у улици Народног хероја 5 ( 158 
м2 ) 

9.575.634,24 

Стан у улици Бранка Бајића 66  у Новом Саду    
Део грађевинског објекта - стан у улици Бранка Бајића 66  ( 
53,22м2 ) 

2.687.844,17 

II) Допунски ризик (излива вода из инсталација,)  

Ивана Франка 11-15, Сремска Каменица   
Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат Родитељска 
кућа (бр.11) 

4.708.699,38 

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања за Помоћни објекат у дворишту 4м х 
5.5м 

92.400,00 

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања за Наткривену терасу 

168.000,00 

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања за Грађевински објекат СКЦ (бр. 15), 
927,28м2 х 150.000 

4.159.351,12 

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања за апарат за самостално снабдевање 
струјом на отвореном 

140.000,00 

Ивана Франка 10, Сремска Каменица   
Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања за Грађевински објекат, Центар за 
социјални рад 

1.284.190,74 

Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања за Дворишну кућу са надстрешницом 

84.000,00 

Стан у улици Народног хероја 5 у Новом Саду   
Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања на осигурану суму стана  

670.294,40 
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Стан у улици Бранка Бајића 66 у Новом Саду   
Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања на осигурану суму стана  

188.149,09 

  
 
 

2б) Основна средства – ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 
(грађевински објекти и опрема поверени на управљање – туђа 
имовина) од ризика пожара и неких других опасности 

 

I ) Основни ризици (пожар и експлозија, удар грома, олуја, град, 
манифестације и демонстрације, пад летилице, удар сопственог 
моторног возила) на ФИКСНУ вредност, са откупом амортизиване 
вредности код делимичних штета 

Сума осигурања 

Биоскоп „Јадран“ 135.953.500,00 
Грађевински објекат 1.257м2, Поштанска 5 135.756.000,00 
Опрема у биоскопу „Јадран“ 197.500,00 
II) Допунски ризик (излива вода из инсталација и поплаве, бујице и високе 
воде,)  
Биоскоп „Јадран“   
Излив воде из водоводних и канализационих инсталација на ''први 
ризик'' – 7% суме осигурања за грађевински објекат и опрему 

9.516.745,00 

Поплава, бујица и висока воде на ''први ризик'' – 7% суме 
осигурања за грађевински објекат и опрему 

9.516.745,00 

 
3. Осигурање опреме, инвенара, и слично од провалне крађе и разбојништва 

Опрема, инвентар и слично у закључаним просторијама Сума осигурања 

Oд ризика ризика провалне крађе и разбојништва са откупом учешћа у штети 
(франшиза) на ''први ризик'' на следеће суме: 

Вила Равне 500.000,00 

Вила Сремска Каменица 1.500.000,00 

Одмаралиште Андревље 2.500.000,00 

Вила Чортановци 1.500.000,00 

Опрема у станицама 2.500.000,00 

Ивана Франка 10, 11-15, Сремска Каменица 1.000.000,00 

 

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

Уметничке слике, бисте и књиге  Сума осигурања 

Oд ризика ризика провалне крађе и разбојништва са откупом учешћа у штети 
(франшиза) ''на таксирану вредност'' на следеће суме:  

Уметничке слике, бисте  38.466.156,94 

Књиге 9.631.007,05 
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5. Осигурање новца и других новчаних вредности у гвозденим благајнама од 
провалне крађе и разбојништва 

Готов новац и друге новчане вредности Сума осигурања 

Oд ризика провалне крађе и разбојништва са откупом учешћа у штети (франшиза) ''на 
први ризик'': 

Готов новац и друге новчане вредности у закључаним гвозденим 
благајнама 

500.000,00 

 

6. Осигурање новца и других новчаних вредности у преносу и превозу 

Готов новац и друге новчане вредности Сума осигурања 

Oд ризика провалне крађе и разбојништва са откупом учешћа у штети (франшиза) ''на 
први ризик'' са укњученим ризиком саобраћајне незгоде: 

Готов новац и друге новчане вредности у преносу и превозу на 
релацији пошта – банка – осигураник и обратно, више пута у 
месецу са саобраћајном несрећом  

500.000,00 

 

7. Осигурање стакла од лома  

Сва стакла и огледала - непомична Сума осигурања 

Од ризика лома лома; на ''први ризик'' 

Стакла дебљине до 4 мм од ризика лома ''на први ризик''  400.000,00 

Стакла дебљине 4 мм и више од ризика лома ''на први ризик''  500.000,00 

 

8. Осигурање машина од лома и неких других опасности  

Опрема и механичка опрема грађевинских објеката  Сума осигурања 

Од ризика лома машина са укљученим: откупом учешћа у штети (франшиза), 
осигурањем амортизоване вредности код делимичних штета, осигурањем уобичајених 
трошкова изналажења грешке односно места штете, осигурањем уобичајених 
трошкова земљаних и других радова, на уговорену вредност 

Опрема 437.590.818,09 

Механичка опрема грађевинских објеката 168.000.000,00 
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9. Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних 
уређаја  

Електронски рачунари и друга рачунарска опрема, узузев 
покретних рачунара  

Сума осигурања 

Од ризика лома машина, ризика пожара и неких других опасности, ризика провалне 
крађе и разбојништва са укљученим откупом учешћа у штети (франшиза) и 
осигурањем амортизоване вредности код делимичних штета; на уговорену вредност  

Електронски рачунари процесори и слични уређаји 324.557.390,63 

 

10.  Комбиновано осигурање покретне технике  

Покретна техника  Сума осигурања 

Од ризика лома машина, ризика пожара и неких других опасности, ризика провалне 
крађе и разбојништва са укљученим: откупом учешћа у штети (франшиза) и 
осигурањем амортизоване вредности код делимичних штета; на уговорену вредност  

Покретна техника 2.700.000,00 

 

 

 

 

Напомена: основице за обрачун 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.   



11.  Каско осигурање моторних возила 

Путничка и теретна возила   

Потпуно ауто каско осигурање, без учешћа у штети и са допунским ризиком од провалне 
крађе и са укључењем шлепања возила и превоза возача и путника 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ВОЗИЛА 

Р.Б Марка  Тип 
Рег. 

Ознака 
Број шасије 

Год.    
Произ. 

Снага 
мотора 
(кW) 

Запремина/број 
места 

1 Шкода Фабија NS 143 SU TMBPY16Y564522117 2005 47 1198/5 

2 Шкода Фабија NS 145 OE TMBPY16YX64523148 2005 47 1198/5 

3 Шкода Фабија NS 143 ST TMBPY16Y264522527 2005 47 1198/5 

4 Шкода СуперБ NS 002 DA TMBDU23U869117779 2006 96 1896/5 

5 Шкода СуперБ NS 064 MF TMBDU23U769117787 2006 96 1896/5 

6 Шкода СуперБ NS 068 AF TMBDU23U569118078 2006 96 1896/5 

7 Шкода СуперБ NS 065 ĐŠ TMBDU23U769118048 2006 96 1896/5 

8 Шкода СуперБ NS 070 OR TMBDU23UX69118142 2006 96 1896/5 

9 Шкода СуперБ NS 069 GĐ TMBDU23U169118126 2006 96 1896/5 

10 Шкода СуперБ NS 070 OŽ TMBDU23U669118218 2006 96 1896/5 

15/96 
 



11 Шкода СуперБ NS 069 FŠ TMBDU23U769118079 2006 96 1896/5 

12 Шкода СуперБ NS 070 OT TMBDU23UX69118335 2006 96 1896/5 

13 Шкода СуперБ NS 100ĐF ТМBDU23U769121354 2006 96 1896/5 

14 Шкода СуперБ NS 100 ĐĐ  TMBDU23U169121351 2006 96 1896/5 

15 Шкода СуперБ NS 100 ĐE TMBDU23U569121384 2006 96 1896/5 

16 Шкода СуперБ NS 100 ĐD TMBDU23U269121388 2006 96 1896/5 

17 Шкода СуперБ NS 122 ŠH TMBDU23U579006740 2006 96 1896/5 

18 Шкода СуперБ NS 144 NH TMBDU23U379010625 2006 96 1896/5 

19 Шкода СуперБ NS 085 MN TMBCC23U289006937 2007 85 1896/5 

20 Шкода СуперБ NS 005 DA TMBCC23U789007243 2007 85 1896/5 

21 Шкода СуперБ NS 085 GX TMBCC23U889006991 2007 85 1896/5 

22 Шкода СуперБ NS 085 GY TMBCC23U889006327 2007 85 1896/5 

23 Шкода СуперБ NS 085 MK TMBCC23U689007928 2007 85 1896/5 

24 Шкода СуперБ NS 131 HF ТМБCC23U189011823 2007 85 1896/5 

25 Шкода СуперБ NS 131 HR TMBCC23U289011913 2007 85 1896/5 

26 Шкода СуперБ NS 131 HG TMBCC23U189012342 2007 85 1896/5 

27 Шкода СуперБ NS 131 WA TMBCC23U589012280 2007 85 1896/5 
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28 Шкода СуперБ NS 131 HP TMBCC23U789012362 2007 85 1896/5 

29 Шкода Фабиа NS 029 JG TMBBH45J683062555 2008 51 1198/5 

30 Шкода Фабиа NS 028 JG TMBBH45J283103909 2008 51 1198/5 

31 Шкода Фабиа NS 026 JG TMBHH45J483064269 2008 51 1198/5 

32 Шкода Фабиа NS 025 JG TMBBH45J383103952 2008 51 1198/5 

33 Шкода Фабиа NS 022 JG TMBBH45J283061161 2008 51 1198/5 

34 Шкода Супер Б NS 068 ČY TMBCC23U689020811 2008 85 1896/5 

35 Шкода Супер Б NS 070 OŠ TMBCC23U989020785 2008 85 1896/5 

36 Шкода Супер Б NS 068 ČV TMBCC23U989019653 2008 85 1896/5 

37 Шкода Супер Б NS 071 CČ TMBCC23U489019639 2008 85 1896/5 

38 Шкода Супер Б NS 068 ČU TMBCC23U989020835 2008 85 1896/5 

39 Шкода Супер Б NS 068 ČT TMBCC23U389020815 2008 85 1896/5 

40 Шкода Румстер NS 145 OD TMBTHB5J395022190 2008 
51/560 
кг  

1198/2 

41 Шкода  Румстер NS 142 TK TMBTHB5J795026162 2008 
51/560 
кг 

1198/2 

42 Шкода Супер Б NS 142 TL TMBAF63T699025196 2008 125 1968/5 

43 Шкода Супер Б NS 004 DA TMBAF63T099025291 2008 125 1968/5 

44 Шкода Супер Б NS 145 OĐ TMBAF63T399025205 2008 125 1968/5 
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45 Шкода Супер Б NS 147 VD TMBAF63T899022039 2008 125 1968/5 

46 Шкода Супер Б NS 069 ТY TMBAF63T3C9067820 2012 125 1968/5 

47 Шкода Супер Б NS 069 SP TMBAF63T8C9067778 2012 125 1968/5 

48 Шкода Супер Б NS 069 SO TMBAF63T0C9068701 2012 125 1968/5 

49 Шкода 
Октавија 

1.9 
NS 069 ŠH TMBCS21Z7B2133474 2012 77 1896/5 

50 Шкода 
Oктавиа 

1.6 
NS 069 WB TMBDA41Z5C2160449 2012 75 1595/5 

51 Шкода 
Oктавиа 

1.6 
NS 069 WA TMBDA41Z1C2184926 2012 75 1595/5 

52 Шкода Фабиа NS 084 ĐS TMBPY16Y054360959 2005 51 1198/5 

53 Фиат Дукато NS 012 NH ZFA24400007353392 2004 81 2286/9 

54 Фиат Дукато NS 147 IW ZFA24400007362775 2005 81 2286/9 

55 Ауди A 8 NS 001 DA WAUZZZ4E77N001521 2006 257 4163/5 

56 Опел Вектра NS 147 IS WOLOZCF6951043312 2004 90 1796/5 

57 Опел Астра NS 111 MJ WOLOTGF695G103854 2005 74 1598/5 

58 Опел Астра NS 111 MI WOLOTGF695G104459 2005 74 1598/5 

59 Опел Астра NS 110 ŠĐ WOLOTGF695G104452 2005 74 1598/5 

60 Опел Астра NS 110 ŠF WOLOTGF695G103412 2005 74 1598/5 

61 Опел  Виваро NS 068 DĆ WOLJ7BH868V644875 2008 84 1995/9 
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62 Лада Нива NS 100 ĐB XTA21213041753933 2004 59 1690/5 

63 Лада  Нива NS 110 ŠE XTA21213031730593 2003 59 1690/5 

64 Застава Пик-ап NS 088 ČW VX1128A00-01302242 2004 
40,5/   
350 kг 

1116/2 

65 Застава Пик-ап NS 088 ČZ VX1128A00-01302237 2004 
40,5/   
350 kг 

1116/2 

66 Застава 35,1 NS 084 ĐĆ ZCFC357010Z015085 2005 
76/ 

1350кг  
2800/3 

67 Застава Jуго Темпо NS 084 ĐB VX1145A0001095692 2005 41 1116/5 

68 Застава Jуго Темпо NS 084 ĐA VX1145A0001095948 2005 41 1116/5 

69 Застава Jуго Темпо NS 093 ОК VX1145A0001089954 2004 40,4 1116/5 

70 Застава Jуго Темпо NS 093 OP VX1145A0001089859 2004 40,4 1116/5 

71 Застава Jуго Темпо NS 093 OR VX1145A0001084636 2004 40,4 1116/5 

72 Застава Jуго Темпо NS 147 FŠ VX1145A0001094255 2004 40,4 1116/5 

73 Застава Jуго Темпо NS 147 FS VX1145A0001094236 2004 40,4 1116/5 

74 Застава Jуго Темпо NS 147 FT VX1145A0001094063 2004 40,4 1116/5 

75 Застава Jуго Темпо NS 147 FV VX1145A0001094046 2004 40,4 1116/5 

76 Застава Jуго Темпо NS 147 FZ VX1145A0001094126 2004 40,4 1116/5 

77 Застава Jуго Темпо NS 147 FW VX1145A0001093862 2004 40,4 1116/5 

78 Застава Југо Корал NS 003 EJ VX1145A0001111706 2008 40,4 1116/5 
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79 Застава Југо Корал NS 002 EJ VX1145A0001112518 2008 40,4 1116/5 

80 Застава Југо Корал NS 136 NG VX1145A0001114170 2008 40,4 1116/5 

81 Застава Југо Корал NS 071 CD VX1145A0001114036 2008 40,4 1116/5 

82 Застава Југо Корал NS 071 CC VX1145A0001114108 2008 40,4 1116/5 

83 Застава Југо Темпо NS 143 WG VX1145A0001116464 2008 40 1116/5 

84 Застава Југо Темпо NS 144 ĐĆ VX1145A0001116353 2008 40 1116/5 

85 Застава Југо Темпо NS 144 ĐC VX1145A0001116348 2008 40 1116/5 

86 Застава Југо Темпо NS 144 ĐB VX1145A0001116519 2008 40 1116/5 

87 Застава Југо Темпо NS 144 ĐA VX1145A0001116565 2008 40 1116/5 

88 Застава Југо Темпо NS 143 WĐ VX1145A0001116469 2008 40 1116/5 

89 Шкода Фабиа NS 044 KŽ TMBBH45JXA3177083 2010 51 1198/5 

90 Шкода Фабиа NS 044 KW TMBBH45J2A3175120 2010 51 1198/5 

91 Шкода Фабиа NS 044 KX TMBBH45J6A3175122 2010 51 1198/5 

92 Шкода Фабиа NS 045 DL TMBBH45J2A3178261 2010 51 1198/5 

93 Шкода Фабиа NS 045 DI TMBBH45J6A3175380 2010 51 1198/5 

94 Шкода Фабиа NS 045 DH TMBBH45J1A3174444 2010 51 1198/5 

95 Шкода Фабиа NS 045 DM TMBBH45J5A3169585 2010 51 1198/5 
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96 Шкода Фабиа NS 045 DO TMBBH45J5A3174690 2010 51 1198/5 

97 Шкода Фабиа NS 044 KU TMBBH45J8A3177096 2010 51 1198/5 

98 Шкода Фабиа NS 044 KV TMBBH45J8A3168799 2010 51 1198/5 

99 Шкода Октавија NS 084 ĐČ TMBCS21Z4A2121443 2010 77 1896/5 

100 Шкода Октавија NS 083 ĐV TMBCS21Z7A2126507 2010 77 1896/5 

101 Шкода Октавија NS 083 OŠ TMBCS21Z5A2126523 2010 77 1896/5 

102 Шкода  Супер Б NS 084 ĐD TMBAF63T2A9041058 2010 125 1968/5 

103 Фиат Пунто NS 106 ĆE ZFA18800007034606 2011 44 1242/5 

104 Фиат Пунто NS 106 ĆF ZFA18800007034676 2011 44 1242/5 

105 Фиат Пунто NS 106 ĆG ZFA18800007034660 2011 44 1242/5 

106 Фиат Пунто NS 106 KŽ ZFA18800007034611 2011 44 1242/5 

107 Фиат Пунто NS 106 ŠĐ ZFA18800007034642 2011 44 1242/5 

108 Фиат Пунто NS 106 ĆD ZFA18800007034647 2011 44 1242/5 

109 Фиат Пунто NS 106 ĆĐ ZFA18800007043736 2011 44 1242/5 

110 Фиат Пунто NS 106 OŽ ZFA18800007034639 2011 44 1242/5 

111 Фиат Пунто NS 106 MŠ ZFA18800007034635 2011 44 1242/5 

112 Фиат Пунто NS 106 OY ZFA18800007034512 2011 44 1242/5 
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113 Фиат Пунто NS 106 VG ZFA18800007034632 2011 44 1242/5 

114 Фиат Пунто NS 106 VF ZFA18800007043933 2011 44 1242/5 

115 Фиат Пунто NS 106 VČ ZFA18800007034640 2011 44 1242/5 

116 Фиат Пунто NS 106 VĐ ZFA18800007036624 2011 44 1242/5 

117 Фиат Пунто NS 106 VC ZFA18800007034654 2011 44 1242/5 

118 Фиат Пунто  NS 044 PO ZFA19900001523351 2010 55 1248/5 

119 Фиат Пунто  NS 045 PB ZFA19900001523461 2010 55 1248/5 

120 Застава 10 NS 030 IV VX118800000001278 2008 44 1242/5 

121 Фолксваген Пасат NS 123 JR  WWWZZZ3CZ9P032771 2009 184 3168/5 

122 Фолксваген Голф NS 036 IT WWWZZZ1KZ8W150614 2010 103 1968/5 

123 Застава  101 VŠ 021 CE VX1128A0001114588 2008 41 1116/5 

124 Застава 101 VS 001 NK VX1128A0001108002 2006 41 1116/5 

125 Застава 101 SU 002 OP VX1128A0001113833 2008 41 1116/5 

126 Застава 101 RU 022 XC VX1128A0001116161 2008 41 1116/5 

127 Застава 101 SO 008 KW VX1128A0001110685 2006 41 1116/5 

128 Фиат Пунто NS 088 FC ZFA18800007027023 2010 44 1242/5 

129 Фиат Пунто NS 088 FD ZFA18800007024476 2010 44 1242/5 
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130 Застава 101 KI 008 JG VX1128A0001115012 2008 41 1116/5 

131 Југо Корал PA 045 NX VX1145A0001102729 2006 40 1116/5 

132 Застава 101 SM 021 VC VX1128A0001110160 2006 41 1116/5 

133 Застава 101 BT 004 JW VX1128A0001108456 2006 41 1116/5 

134 Застава 101 SA 001 GY VX128A0001104116 2005 41 1116/5 

 

 

 

12.  Прикључна незгода - возачи и путници 

Смрт услед незгоде / Осигурана сума 600.000,00 

Трајни инвалидитет / Осигурана сума 1.200.000,00 

Осигурава се број возача и путника према назначеном броју у списку моторних возила 
(изнад). 
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     13. Осигурање одговорности власника или корисника моторних возила на штету причињену 3-ћим лицима 

ЕВИДЕНЦИЈА ВОЗИЛА 

 

Ред. 
Бр. 

Марка  Тип Рег. Ознака Број шасије 
Год.    
Произ. 

Снага 
мотора 
(кW) 

Запремина/ 
број места 

1 Шкода Фабија NS 143 SU TMBPY16Y564522117 2005 47 1198/5 

2 Шкода Фабија NS 145 OE TMBPY16YX64523148 2005 47 1198/5 

3 Шкода Фабија NS 143 ST TMBPY16Y264522527 2005 47 1198/5 

4 Шкода СуперБ NS 002 DA TMBDU23U869117779 2006 96 1896/5 

5 Шкода СуперБ NS 064 MF TMBDU23U769117787 2006 96 1896/5 

6 Шкода СуперБ NS 068 AF TMBDU23U569118078 2006 96 1896/5 

7 Шкода СуперБ NS 065 ĐŠ TMBDU23U769118048 2006 96 1896/5 

8 Шкода СуперБ NS 070 OR TMBDU23UX69118142 2006 96 1896/5 

9 Шкода СуперБ NS 069 GĐ TMBDU23U169118126 2006 96 1896/5 

10 Шкода СуперБ NS 070 OŽ TMBDU23U669118218 2006 96 1896/5 

11 Шкода СуперБ NS 069 FŠ TMBDU23U769118079 2006 96 1896/5 

12 Шкода СуперБ NS 070 OT TMBDU23UX69118335 2006 96 1896/5 
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13 Шкода СуперБ NS 100ĐF ТМBDU23U769121354 2006 96 1896/5 

14 Шкода СуперБ NS 100 ĐĐ  TMBDU23U169121351 2006 96 1896/5 

15 Шкода СуперБ NS 100 ĐE TMBDU23U569121384 2006 96 1896/5 

16 Шкода СуперБ NS 100 ĐD TMBDU23U269121388 2006 96 1896/5 

17 Шкода СуперБ NS 122 ŠH TMBDU23U579006740 2006 96 1896/5 

18 Шкода СуперБ NS 144 NH TMBDU23U379010625 2006 96 1896/5 

19 Шкода СуперБ NS 085 MN TMBCC23U289006937 2007 85 1896/5 

20 Шкода СуперБ NS 005 DA TMBCC23U789007243 2007 85 1896/5 

21 Шкода СуперБ NS 085 GX TMBCC23U889006991 2007 85 1896/5 

22 Шкода СуперБ NS 085 GY TMBCC23U889006327 2007 85 1896/5 

23 Шкода СуперБ NS 085 MK TMBCC23U689007928 2007 85 1896/5 

24 Шкода СуперБ NS 131 HF ТМБCC23U189011823 2007 85 1896/5 

25 Шкода СуперБ NS 131 HR TMBCC23U289011913 2007 85 1896/5 

26 Шкода СуперБ NS 131 HG TMBCC23U189012342 2007 85 1896/5 

27 Шкода СуперБ NS 131 WA TMBCC23U589012280 2007 85 1896/5 

28 Шкода СуперБ NS 131 HP TMBCC23U789012362 2007 85 1896/5 
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29 Шкода Фабиа NS 029 JG TMBBH45J683062555 2008 51 1198/5 

30 Шкода Фабиа NS 028 JG TMBBH45J283103909 2008 51 1198/5 

31 Шкода Фабиа NS 026 JG TMBHH45J483064269 2008 51 1198/5 

32 Шкода Фабиа NS 025 JG TMBBH45J383103952 2008 51 1198/5 

33 Шкода Фабиа NS 022 JG TMBBH45J283061161 2008 51 1198/5 

34 Шкода Супер Б NS 068 ČY TMBCC23U689020811 2008 85 1896/5 

35 Шкода Супер Б NS 070 OŠ TMBCC23U989020785 2008 85 1896/5 

36 Шкода Супер Б NS 068 ČV TMBCC23U989019653 2008 85 1896/5 

37 Шкода Супер Б NS 071 CČ TMBCC23U489019639 2008 85 1896/5 

38 Шкода Супер Б NS 068 ČU TMBCC23U989020835 2008 85 1896/5 

39 Шкода Супер Б NS 068 ČT TMBCC23U389020815 2008 85 1896/5 

40 Шкода Румстер NS 145 OD TMBTHB5J395022190 2008 
51/560 
кг  

1198/2 

41 Шкода  Румстер NS 142 TK TMBTHB5J795026162 2008 
51/560 
кг 

1198/2 

42 Шкода Супер Б NS 142 TL TMBAF63T699025196 2008 125 1968/5 

43 Шкода Супер Б NS 004 DA TMBAF63T099025291 2008 125 1968/5 

44 Шкода Супер Б NS 145 OĐ TMBAF63T399025205 2008 125 1968/5 
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45 Шкода Супер Б NS 147 VD TMBAF63T899022039 2008 125 1968/5 

46 Шкода Супер Б NS 069 ТY TMBAF63T3C9067820 2012 125 1968/5 

47 Шкода Супер Б NS 069 SP TMBAF63T8C9067778 2012 125 1968/5 

48 Шкода Супер Б NS 069 SO TMBAF63T0C9068701 2012 125 1968/5 

49 Шкода Октавија 1.9 NS 069 ŠH TMBCS21Z7B2133474 2012 77 1896/5 

50 Шкода Oктавиа 1.6 NS 069 WB TMBDA41Z5C2160449 2012 75 1595/5 

51 Шкода Oктавиа 1.6 NS 069 WA TMBDA41Z1C2184926 2012 75 1595/5 

52 Шкода Фабиа NS 084 ĐS TMBPY16Y054360959 2005 51 1198/5 

53 Фиат Дукато NS 012 NH ZFA24400007353392 2004 81 2286/9 

54 Фиат Дукато NS 147 IW ZFA24400007362775 2005 81 2286/9 

55 Ауди A 8 NS 001 DA WAUZZZ4E77N001521 2006 257 4163/5 

56 Опел Вектра NS 147 IS WOLOZCF6951043312 2004 90 1796/5 

57 Опел Астра NS 111 MJ WOLOTGF695G103854 2005 74 1598/5 

58 Опел Астра NS 111 MI WOLOTGF695G104459 2005 74 1598/5 

59 Опел Астра NS 110 ŠĐ WOLOTGF695G104452 2005 74 1598/5 

60 Опел Астра NS 110 ŠF WOLOTGF695G103412 2005 74 1598/5 

61 Опел  Виваро NS 068 DĆ WOLJ7BH868V644875 2008 84 1995/9 
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62 Лада Нива NS 100 ĐB XTA21213041753933 2004 59 1690/5 

63 Лада  Нива NS 110 ŠE XTA21213031730593 2003 59 1690/5 

64 Застава Пик-ап NS 088 ČW VX1128A00-01302242 2004 
40,5/   
350 kг 

1116/2 

65 Застава Пик-ап NS 088 ČZ VX1128A00-01302237 2004 
40,5/   
350 kг 

1116/2 

66 Застава 35,1 NS 084 ĐĆ ZCFC357010Z015085 2005 
76/ 

1350кг  
2800/3 

67 Застава Jуго Темпо NS 084 ĐB VX1145A0001095692 2005 41 1116/5 

68 Застава Jуго Темпо NS 084 ĐA VX1145A0001095948 2005 41 1116/5 

69 Застава Jуго Темпо NS 093 ОК VX1145A0001089954 2004 40,4 1116/5 

70 Застава Jуго Темпо NS 093 OP VX1145A0001089859 2004 40,4 1116/5 

71 Застава Jуго Темпо NS 093 OR VX1145A0001084636 2004 40,4 1116/5 

72 Застава Jуго Темпо NS 147 FŠ VX1145A0001094255 2004 40,4 1116/5 

73 Застава Jуго Темпо NS 147 FS VX1145A0001094236 2004 40,4 1116/5 

74 Застава Jуго Темпо NS 147 FT VX1145A0001094063 2004 40,4 1116/5 

75 Застава Jуго Темпо NS 147 FV VX1145A0001094046 2004 40,4 1116/5 

76 Застава Jуго Темпо NS 147 FZ VX1145A0001094126 2004 40,4 1116/5 

77 Застава Jуго Темпо NS 147 FW VX1145A0001093862 2004 40,4 1116/5 

78 Застава Југо Корал NS 003 EJ VX1145A0001111706 2008 40,4 1116/5 

79 Застава Југо Корал NS 002 EJ VX1145A0001112518 2008 40,4 1116/5 
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80 Застава Југо Корал NS 136 NG VX1145A0001114170 2008 40,4 1116/5 

81 Застава Југо Корал NS 071 CD VX1145A0001114036 2008 40,4 1116/5 

82 Застава Југо Корал NS 071 CC VX1145A0001114108 2008 40,4 1116/5 

83 Застава Југо Темпо NS 143 WG VX1145A0001116464 2008 40 1116/5 

84 Застава Југо Темпо NS 144 ĐĆ VX1145A0001116353 2008 40 1116/5 

85 Застава Југо Темпо NS 144 ĐC VX1145A0001116348 2008 40 1116/5 

86 Застава Југо Темпо NS 144 ĐB VX1145A0001116519 2008 40 1116/5 

87 Застава Југо Темпо NS 144 ĐA VX1145A0001116565 2008 40 1116/5 

88 Застава Југо Темпо NS 143 WĐ VX1145A0001116469 2008 40 1116/5 

89 Шкода Фабиа NS 044 KŽ TMBBH45JXA3177083 2010 51 1198/5 

90 Шкода Фабиа NS 044 KW TMBBH45J2A3175120 2010 51 1198/5 

91 Шкода Фабиа NS 044 KX TMBBH45J6A3175122 2010 51 1198/5 

92 Шкода Фабиа NS 045 DL TMBBH45J2A3178261 2010 51 1198/5 

93 Шкода Фабиа NS 045 DI TMBBH45J6A3175380 2010 51 1198/5 

94 Шкода Фабиа NS 045 DH TMBBH45J1A3174444 2010 51 1198/5 

95 Шкода Фабиа NS 045 DM TMBBH45J5A3169585 2010 51 1198/5 

96 Шкода Фабиа NS 045 DO TMBBH45J5A3174690 2010 51 1198/5 
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97 Шкода Фабиа NS 044 KU TMBBH45J8A3177096 2010 51 1198/5 

98 Шкода Фабиа NS 044 KV TMBBH45J8A3168799 2010 51 1198/5 

99 Шкода Октавија NS 084 ĐČ TMBCS21Z4A2121443 2010 77 1896/5 

100 Шкода Октавија NS 083 ĐV TMBCS21Z7A2126507 2010 77 1896/5 

101 Шкода Октавија NS 083 OŠ TMBCS21Z5A2126523 2010 77 1896/5 

102 Шкода  Супер Б NS 084 ĐD TMBAF63T2A9041058 2010 125 1968/5 

103 Фиат Пунто NS 106 ĆE ZFA18800007034606 2011 44 1242/5 

104 Фиат Пунто NS 106 ĆF ZFA18800007034676 2011 44 1242/5 

105 Фиат Пунто NS 106 ĆG ZFA18800007034660 2011 44 1242/5 

106 Фиат Пунто NS 106 KŽ ZFA18800007034611 2011 44 1242/5 

107 Фиат Пунто NS 106 ŠĐ ZFA18800007034642 2011 44 1242/5 

108 Фиат Пунто NS 106 ĆD ZFA18800007034647 2011 44 1242/5 

109 Фиат Пунто NS 106 ĆĐ ZFA18800007043736 2011 44 1242/5 

110 Фиат Пунто NS 106 OŽ ZFA18800007034639 2011 44 1242/5 

111 Фиат Пунто NS 106 MŠ ZFA18800007034635 2011 44 1242/5 

112 Фиат Пунто NS 106 OY ZFA18800007034512 2011 44 1242/5 

30/96 
 



113 Фиат Пунто NS 106 VG ZFA18800007034632 2011 44 1242/5 

114 Фиат Пунто NS 106 VF ZFA18800007043933 2011 44 1242/5 

115 Фиат Пунто NS 106 VČ ZFA18800007034640 2011 44 1242/5 

116 Фиат Пунто NS 106 VĐ ZFA18800007036624 2011 44 1242/5 

117 Фиат Пунто NS 106 VC ZFA18800007034654 2011 44 1242/5 

118 Фиат Пунто  NS 044 PO ZFA19900001523351 2010 55 1248/5 

119 Фиат Пунто  NS 045 PB ZFA19900001523461 2010 55 1248/5 

120 Застава 10 NS 030 IV VX118800000001278 2008 44 1242/5 

121 Фолксваген Пасат NS 123 JR  WWWZZZ3CZ9P032771 2009 184 3168/5 

122 Фолксваген Голф NS 036 IT WWWZZZ1KZ8W150614 2010 103 1968/5 
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УГРАЂЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ИМОВИНЕ 

ОБЈЕКТИ У КОЈИМА СУ ИНСТАЛИРАНИ ЈАВЉАЧИ ПОЖАРА 

- Скупштина АП Војводине,  

- Влада АП Војводине,  

- Административна зграда на Булевару М.Пупина број 6,  

- Гаража у Данила Киша,  

- Вила у Сремској Каменици,  

- Вила у Чортановцима,  

- Центар на Андревљу 

Јављачи пожара у напред наведеним објектима нису повезани са професионалном ватрогасном јединицом. 

ОБЈЕКТИ У КОЈИМА ПОСТОЈИ ВИДЕО НАДЗОР. 

- Скупштина АП Војводине,  

- Влада АП Војводине,  

- Вила у Сремској Каменици,  

- Вила у Чортановцима,  

- Центар на Андревљу, 

- Гаража у Данила Киша. 

ОБЈЕКТИ У КОЈИМА ПОСТОЈИ 24 часа ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

- Скупштина АП Војводине,  

- Влада АП Војводине,  

- Административна зграда на Булевару М.Пупина број 6,  

- Гаража у Данила Киша. 
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ПРЕГЛЕД СТАНОВА СА АДРЕСАМА 
 

Ред. Бр. АДРЕСА 

1 
Стевана Милованова бр. 10 
први спрат, стан бр. 5 

2 
Балзакова 2, шести спрат, 
стан број 161  

3 
Балзакова број 61, четврти спрат 
стан бр. 116     

4 
Пап Павла 7, први спрат, 
стан бр. 112 

5 
Душана Васиљева бр. 9,  
други спрат, стан бр. 9 

6 
Душана Васиљева бр. 11 
шести спрат, стан бр. 19 

7 
Душана Васиљева бр. 13, 
шести спрат, стан бр. 19 

8 
Бошка Бухе бр. 10, шести спрат 
стан бр. 30 

9 
 Шекспирова бр. 9  
девети спрат, стан бр. 53 

10 
Народног фронта 29, пети спрат 
стан бр. 151 

11 
Народног фронта 27 
шести спрат, стан бр. 165 

12 
Народног фронта 27 
седми спрат, стан бр. 173 

13 
Булевар Ослобођења 28 
седми спрат, стан бр. 46 

14 
Булевар Ослобођења 22 
девети спрат, стан бр. 35 

15 
 Војводе Мишића бр. 2 
пети спрат, стан бр. 11 

16 
 Милана Станивуковића 23 
приземље, стан бр. 3, Зрењанин 

17 
Сељачких буна 89 
четврти спрат, стан бр. 241 

18 
Душана Васиљева бр. 9 
први спрат, стан бр. 5 

19 
Фрушкогорска 15, четврти спрат 
стан бр. 14 

20 
Партизанских база 8, четврти спрат 
стан бр. 21 

21 
Алпска 5,   
Република Словенија 
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22 
Васе Стајића 24 А 
први спрат, стан бр. 15 

23 
Васе Стајића 24 А 
трећи спрат, стан бр. 33 

24 Надежде Петровић 5 

25 
Љермонтова 4 
други спрат, стан бр. 54 

26 Антона Чехова 22 

27 
Булевар цара Лазара 57, 
трећи спрат, стан бр. 13 

28 
Славка Родића 14 
стан бр. 14, Ветерник 

29 
Вељка Петровића 8 
десети спрат, стан бр. 84 

30 
Вељка Петровића 10 
седми спрат, стан бр. 54 

31 
Соње Маринковић 3 
приземље, стан бр. 2 

 
 
 

3)2)квалитет, количина и опис добара, радова или услуга : 

 
Предмет јавне набавке је набавка услуге – осигурање имовине АП Војводине и 

запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014.-31.12.2014.године, а према 
Спецификацији датој у делу 3) тачки 3)1) Конкурсне документације. 

Осигурање се уговара краткорочно у трајању од једне године. 
Саставни део уговора о осигурању су услови Осигуравача. 
Услови осигурања Понуђача обавезно морају бити усаглашени са Законом о 

облигационим односима и Законом о осигурању. 
Одабрани Понуђач обавезан је да Уговарачу, Осигуранику односно кориснику 

осигурања пружи – изврши услуге осигурања (процена, ликвидација и исплата насталих 
штетних догађаја) у свему према датој понуди, Општим и Посебним условима осигурања и 
уговору о осигурању и важећим ценовником. 

 
ОСИГУРАЊЕ НОВОСТЕЧЕНЕ ИМОВИНЕ 
 

Понуђач са којим се закључи уговор о јавној набавци услуге осигурања имовине 
АП Војводине и запослених у покрајинским органима 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. 
 Све услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 

Понуђач је у обавези да понуди и пружи све врсте осигурања захтеваним од 
стране Наручиоца. 
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3)3)начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 
-праћењем реализације уговора и закључених полиса као и настанка, процене и наплате 
штете од стране наручиоца. 

 
 

3)4)рок  извршења: 

  
-једна година - период 01.01.2014. ( од 00 часова) -31.12.2014.године ( до 24 часа) 

  
 

3)5)место извршења или испоруке добара: 

  
-седиште Наручиоца.  

 

3)6)евентуалне додатне услуге и сл.:/. 
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4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
 
  Ова конкурсна докумнетација не садржи техничку документацију и планове. 
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5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 
 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку 
јавне набавке: 

  

Ред. 
број 

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања 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 
 

5 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

6 да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, каи о да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине 

 
 

Ред. 
број  

5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет 
 

-да је пословао без губитка односно 
да ни у једној од последње три 
обрачунске године (2010,2011,2012) 
није исказао губитак 
-да је био ликвидан у периоду од 
претходне три обрачунске године 
(2010,2011,2012) 

2 пословни капацитет -да има обим извршених услуга 
осигурања имовине у грани ЦИВИЛ 
(неиндустријски објекти) од 
опасности од пожара и других 
опасности: минимум 10 закључених 
полиса у грани ЦИВИЛ у врсти 
осигурања – осигурање од пожара и 
неких других опасности у периоду од 
5 година ( 2008 - 2012), чија сума 
осигурања грађевинских објеката 
и/или опреме и/или залиха по полиси 
износи миниму 2.000.000.000,00 
динара и трајање полисе је годину 
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дана 
-да је систем пословања усаглашен са 
захтевима стандарда ИСО 9001 

3 технички капацитет 
 

 / 

4 кадровски капацитет  / 
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5.2.Услови које ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни , у складу са чланом 80. ЗЈН да 
би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 
број 

 
5.2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања 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 

5 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом 

6 / 

 

Ред. 
број 

  

5.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет 
 

-да је пословао без губитка односно да ни у 
једној од последње три обрачунске године 
(2010,2011,2012) није исказао губитак 
-да је био ликвидан у периоду од претходне 
три обрачунске године (2010,2011,2012) 

2 пословни капацитет -да има обим извршених услуга осигурања 
имовине у грани ЦИВИЛ (неиндустријски 
објекти) од опасности од пожара и других 
опасности: минимум 10 закључених полиса 
у грани ЦИВИЛ у врсти осигурања – 
осигурање од пожара и неких других 
опасности у периоду од 5 година ( 2008 - 
2012), чија сума осигурања грађевинских 
објеката и/или опреме и/или залиха по 
полиси износи миниму 2.000.000.000,00 
динара и трајање полисе је годину дана 
-да је систем пословања усаглашен са 
захтевима стандарда ИСО 9001 

3 технички капацитет 
 

 / 

4 кадровски капацитет  / 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН – услови из тачке 1 до 4. дела 5.2.1. 
Конкурсне докумнетације а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
ЗЈН – услов из тачке 5. дела 5.2.1. Конкурсне документације за део набавке који ће 
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извршити преко подизвођача.Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не 
прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из 
члана 75. став 1. талчка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

  Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач. 
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5.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 
складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 
број 

 
5.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања 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 
 

5 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом 

6 да је при састављању понуде 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 

 

Ред. 
број 

  

5.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет 
 

-да је пословао без губитка односно да ни у 
једној од последње три обрачунске године 
(2010,2011,2012) није исказао губитак 
-да је био ликвидан у периоду од претходне 
три обрачунске године (2010,2011,2012) 

2 пословни капацитет -да има обим извршених услуга осигурања 
имовине у грани ЦИВИЛ (неиндустријски 
објекти) од опасности од пожара и других 
опасности: минимум 10 закључених полиса 
у грани ЦИВИЛ у врсти осигурања – 
осигурање од пожара и неких других 
опасности у периоду од 5 година ( 2008 - 
2012), чија сума осигурања грађевинских 
објеката и/или опреме и/или залиха по 
полиси износи миниму 2.000.000.000,00 
динара и трајање полисе је годину дана 
-да је систем пословања усаглашен са 
захтевима стандарда ИСО 9001ашен са 
захтевима стандарда ИСО 9001 

3 технички капацитет 
 

 / 
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4 кадровски капацитет  / 

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

став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН –услови  под редним бројем 1., 2., 3., 4. и 6.  дела 
5.3.1. Конкурсне документације,а услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН – услов под 
редним бројем 5. дела 5.3.1. Конкурсне документације дужан је да испуни понуђач 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Додатне услове испуњавају заједно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

43/96  

 

 5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗЈН 

 
1)прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и 

Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне 
набавке и органа надлежног за њихово издавање:  

 

Ред. 
број 

 
5.4.1.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  

извод из регистра надлежног органа 
 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
-извода из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 
регистра надлежног Привреног суда

ПРЕДУЗЕТНИК:  
-извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/ 

1 

орган надлежан за издавање: 
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други 
орган) 

потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а 
*не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда   

*уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
потврду достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
-извод из казнене евиденције: 
1)правно лице – уверење надлежног суда     
2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе  МУП-а 
да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  
-кривична дела против привреде,  
-кривична дела против животне средине,  
-кривично дело примања или давања мита  
-кривично дело преваре   

2 

ПРЕДУЗЕТНИК:  
-извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
 да предузетник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
-за кривична дела против привреде,  
-кривична дела против животне средине   
-кривично дело примања или давања мита   
-кривично дело преваре 
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ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
-извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП  
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
-кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине, 
-кривично дело примања или давања мита   
-кривично дело преваре 

орган надлежан за издавање: 
 
ПРАВНА ЛИЦА: 
-извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица 
 
-извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организивани 
криминал) Вишег суда у Београду 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
 
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за 
законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења али  и 
према емсту пребивалишта). 
            
ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а  
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију 
привредних субјеката 

*не могу бити старије од 2 месеца пре отварања понуда  
*морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда 
*да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива 

(Позив објављен на ПЈН 13.11.2013.године) 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
-потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, 
 или  
потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности  

ПРЕДУЗЕТНИК:   
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности  
или  
потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности 

3. 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова 
  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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 орган надлежан за издавање:   
-Привредни суд према седишту правног лица 
-Прекршајни суд према седишту правног лица односно 
предузетника/физичког лица 
или 
-Агенција за привредне регистре  за правна лица и предузетнике 
   

потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно 
социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације 
*не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
-уверење Пореске управе  Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

ПРЕДУЗЕТНИК:   
-уверење Пореске управе  Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
-уверење Пореске управе  Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  

4 

орган надлежан за издавање: 
-Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални 
центар - ___________  Филијала/експозитура - ___________ према месту 
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 
одређене врсте јавног прихода. 
 
- Град односно општина – градска односно општинска пореска управа према 
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 
*уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да 
се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од 
других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз 
потврду локалне пореске управе   приложи и потврде осталих локланих 
органа/организација/установа  

 

важећа дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 

 

5 

Дозвола НБС за обављање делатности  осигурања,са потврдом да није 
престала важност   

6 Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
*изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оиверена печатом. 
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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Ред. 
број 

 
5.4.2.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  

финансијски капацитет 

-Извештај о бонитету друштва за осигурање – БОН ЈН који обухвата период 
последње три обрачунске године (2010, 2011, 2012) 
-Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у периоду од 
претходне три обрачунске године (2010, 2011, 2012) 

1 

орган надлежан за издавање: 
-Агенција за привредне регистре 
-Народна банка Србије 

пословни капацитет 

 -Списак најважнијих пружених услуга за период од 5 година (2008 – 2012) 
са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца   
-фотокопије закључених полиса осигурања 
-важећи сертификат о усаглашености система квалитета са захтевима ИСО 
9001 

2 

орган надлежан за издавање: 
-сачињава понуђач на ОБРАСЦУ – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 
који је саставни део Конкурсне документације 
-понуђач 
-надлежно сертификационо тело које је издало сертификат  

технички капацитет 3 

 / 

кадровски капацитет 4 

 / 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача 
није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 
75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду 
зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, 
навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.Понуђач има 
обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача , уколико на тај 
начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику.У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се 
електронска лицитација. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 



  

47/96  

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 
докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА 
ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН чини саставни део ове Конкурсне докумнетације и даје се 
за сваку партију посебно.    

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 прописан начин. 

 
2) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. 

став 4. Закона:с обзиром на тода се не ради о спровођењу поступка јавне набавке мале 
вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) – искључива права и 3) – 
хитност ЗЈН чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН 
(3.000.000,00 динара), Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу члана 77. став 4. ЗЈН. 
 

3)прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на 
начин прописан чланом 77. став 5. Закона:с обзиром на то да се не ради о спровођењу 
поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке добара, додатне услуге 
или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робим берзамац, Наручилац није у 
обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова на начин 
прописан чланом 77. став 5. ЗЈН. 
 

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: 

На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs   
2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1)подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је 

дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном 
језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на 
страном језику: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 
   

2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина 
на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити 
њихов саставни део: 

2а)посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда 
се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или путем 
поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко 
попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).   

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

   Понуду доставити на адресу Наручиоца: Управа за заједничке послове 
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са обавезном назнаком 
на лицу коверте или кутије: "Не отварати - понуда за ЈН ОП 33/2013". Благовременом 
ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу 
Наручиоца – радно време писарнице је свакопг радног дана – понедељак – петак од 8 до 
16 часова) до 13.12.2013. године  до 11,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу  
предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде Наручилац ће навести дтум 
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 понуде могу подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

Обавезна садржина понуде је: 
1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА: 

 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације 

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац структуре  понуђене цене 

4 Образац   трошкова  припреме понуда 
*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 
надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

8 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева 
за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

9  Модел уговора 

10 Општи и посебни услови осигурања 
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2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ДОСТАВЉА: 
 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације 

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац општи подаци о подизвођачима 

4 Образац структуре  понуђене цене 

5 Образац трошкова припреме понуде 
*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 
надокнаду 

6 Образац изјаве о независној понуди 

7 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

8 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

9 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 
регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

10  Модел уговора 

11 Општи и посебни услови осигурања 

 
3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ,ДОСТАВЉА: 

 

1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације 

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача   

4 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5 Образац структуре  понуђене цене  

6 Образац трошкова припреме понуде  
*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 
надокнаду 

7 Ијава о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

9 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

10 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 
регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

11 Модел уговора 

12 Општи и посебни услови осигурања 

 
2б)начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно 

података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач 
уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све 
обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца 
и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом 
понуђача. 
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АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача 
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овалшћено лице 
понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2. 

 АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група 
понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији потписују и 
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у 
Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и 
Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе 
да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце из 
Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом 
којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке поснуде сходно члану 81. 
ЗЈН,како је то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације. 

 
  3)обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну 
или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, 
уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија: 

Ова набавка  није обликована по партијама.  
 
4) обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико 

је подношење такве понуде дозвољено: 
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве 

понуде није дозвољена. 
 

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. 
Закона: 

У року за подношење понуда 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 Наручиоца: Управа 
за заједничке псолове покрајинских органа 21000 Нови сад Булевар Михајла Пупина 16.,   
путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком: 

«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 33/2013 – НЕ ОТВАРАТИ», или 
«ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 33/2013 – НЕ ОТВАРАТИ», или 
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ОП 33/2013 », или 
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 33/2013 – НЕ ОТВАРАТИ».   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да 

понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6)обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 
учествује у више заједничких понуда: 

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 
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
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Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 
става ове подтачке( став 4. члана 87. ЗЈН). 
 

7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој 
понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила 
поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно 
подизвођачу: 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да навде део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца 
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН а доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.Ако је за 
извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. талчка 5) ЗЈН понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 
дела набавке. 

Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

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

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан 
да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан  да омогући 
добављачу да приговори ако потраживање није доспело.У том смислу потребно је да се 
подизвођач  обрати Наручиоцу писменим захтевом , а Наручилац ће у року од 3 дана од 
дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено 
изјсни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор.Након 
одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку.Ова правила поступања не 
утичу на одговорност добављача. 
  

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке: 

Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да 
испуни понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

Додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају заједно. 
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У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне 
набавке (Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи 
податке о: 

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

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкрсне докумнетације у 

смислу навода у тачки 2) овог дела Конкурсне документације. 
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.  
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 

облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 
У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације 

лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 
  

9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, 
као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

9)1) Начин плаћања:у 12 месечних рата, без камате, на рачун добављача.  
9)2) Услови плаћања: 
  -прва рата у року од 15 дана од дана пријема рачуна 
  -остале рате до 5-ог у месецу за текући месец.   
9)3)Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:   

  Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:  
 -уколико понуђач захтева другачији начин и услове плаћања 
 -уколико не достави потписану и оверену Изјаву о независној понуди 
 -уколико не достави опште и посебне услове осигурања. 

9)4)Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни 

недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуд 
одбити као неприхватљиву. 
 

10) валуту и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
10)1) Валута:Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
 10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
  Валута: вредности у Конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима 

(РСД). 
  Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
Цене (премија) у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу 

понуде. 



  

53/96  

Понуђач у понуди је дужан да назначи јединичну цену на годишњем нивоу за сваку 
врсту осигурања,као и укупну цену за све врсте осигурања, на начин назначен у Обрасцу 
понуде. 

До промене укупно уговорене вредности (цене – премије осигурања) током периода 
важења Уговора може доћи мењањем на више или мање у следећим случајевима:  

-услед доношења нових Законских одредби који регулишу делатност осигурања,  
-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 напред наведеним случајевима може 
доћи  на образложени захтев уговорне стране која предлаже промену висине премије. 

 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 
пореза, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без пореза. 

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

11) податке 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 у случају јавних набавки код којих је позив 
за подношење понуде објављен на страном језику: 

У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном 
језику, у смислу става 4. члана 57. ЗЈН, тако да ова конкурсна документација не садржи 
податке у смислу ове тачке. 
 

12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: 
 12)1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење обавеза у 
поступку јавне набавке: 

а) средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке           
( предаје се уз понуду) 

-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем ,депо картоном , која се 
предаје уз понуду, као гаранција за испуњење обавеза у поступку јавне набавке. 

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације.У супротном 
понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу 
са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 
(«Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ  понуђач уз меницу доставља копију 
захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, 
основом издавања  - учешће на тендеру), овереног од своје пословне банке.У супротном 
понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не 
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио 
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат 
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) 
и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке 
– број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности 
понуде и у динарима без пореза, са навођењем рока важности – до истека рока важења 
понуде. 

Начин подношења: уз понуду. 
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пореза 
Рок трајања: до истека рока важења понуде 
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач 

супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за 
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подношење понуда, као и ако не потпише уговор након што се донесе одлука о додели 
уговора. 

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне 
документације понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.  

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах 
након потписивања уговора са  понуђачем коме је додељен уговор. 

 
12)2) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење уговорних 

обавеза: 
а) средство обезбеђења за испуњење уговорне обавезе (предаје понуђач 

коме је додељен уговор о јавној набавци у моменту закључења уговора) 
-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се 

предаје у моменту закључења уговора, као гаранција за извршење уговорне обавезе. 
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У супротном 

понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу 

са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 
(«Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ  понуђач уз меницу доставља копију 
захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, 
основом издавања  - гаранција за квалитетно обављен посао), овереног од своје пословне 
банке. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не 
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио 
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат 
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) 
и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке 
– број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности 
уговора и у динарима без пореза, са навођењем рока важности –  30 дана дужи од дана 
окончања реализације уговора. 

Начин подношења: у моменту закључења уговора. 
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пореза 

          Рок трајања: - 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 
 Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако 

изабрани понуђач не испуњава своје уговорене обавезе. 
 У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде-

групе понуђача) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или 
више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може 
бити мања од 10% од укупне вредности уговора без пдв. 

13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу 
заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче:/. 

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

14)обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се 
комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. 
Закона: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном 
назнаком «Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде за   ЈН ОП 33/2013» може се упутити наручиоцу: 

-писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 
наручиоца   
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-путем електронске поште, на емаил: jelena.skoric@vojvodina.gov.rs. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, 

послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН –  Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не 
ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим 
законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и 
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања 
понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување 
документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и 
архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе 
производе информационих технологија у општој употреби.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

 
15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити 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 и контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача. 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
изршити контролу (увид)  код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је 
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који 
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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. 
 

mailto:jelena.skoric@vojvodina.gov.rs
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16) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене 
цене: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних 
обавеза. 

Понуђач је у обавези да, у тренутку закључења уговора, достави додатно 
обезбеђење испуњења уговорних обавеза – бланко соло меницу,безусловну, плативу на 
први позив, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо 
картоном, у вредности од 15% од укупне вредности уговора без пдв, са роком важности 
који је 30 дана дужи од истека рока за извршење уговора. 

Ако за време трајања Уговора се промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност средства обезбеђења мопра да се продужи. 

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора. 
 

17) елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у 
случају спровођења преговарачког поступка: /. 
 

18) врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на 
основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно 
изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума 
која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке услуге – осигурање 
имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. – 
31.12.2014.године  је  «економски најповољнија понуда». 

Елементи критеријума «економски најповољнија понуда» су: 
 1.цена – премија осигурања................................... ...60 пондера 
 2.адекватност капитала по „Carmel-u„.........................20 пондера 
 3.ажурност у исплати штета у 2012.години..................20 пондера 
 ________________________________________________________ 
 УКУПНО:.................................................................100 пондера 
 

Методологија за доделу пондера  за сваки елемент критеријума: 
 

1.ЦЕНА – ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ............... ...60 ПОНДЕРА 

 
Понуда са најнижом ценом – премијом осигурања (Цмин) добија 60 пондера. 
Остале понуде се вреднују по следећој формули: 
 
          Цмин 
ББ=---------------- x 60 
          Цпонуде 
 
ББ- је број пондера понуде која се вреднује 
 
Цмин – најнижа цена – премија осигурања 
 
Цпонуде -  цена – премија осигурања која се бодује 
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2.АДЕКВАТНОСТ КАПИТАЛА ПО „CARMEL U„.........................20 ПОНДЕРА 

 
 

Адекватност капитала по CARMEL-у више од 0,250 20 пондера 
Адекватност капитала по CARMEL-у од 0,201 до 0,250 10 пондера 
Адекватност капитала по CARMEL-у испод 0,200 1 пондер 

 
Адекватност капитала по CARMEL-у биће одређена према следећој формули: 

 

AOP 101 – AOP 115 (биланс стања на дан 31.12.2012.) 

Адекватност капитала  = ------------------------------------------------------------------  

AOP 037 (биланс стања на дан 31.12.2011.) 

АОП 101 Капитал и резерве 
(Биланс стања на дан 31.12.2012. године) 

АОП 115 Губитак до висине капитала 
(Биланс стања на дан 31.12.2012. године) 

АОП 037 Укупна актива 
(Биланс стања на дан 31.12.2012. године) 

 
За доделу бодова по овом критеријуму Понуђач је обавезан да достави: 
- изјаву о Адекватности капитала по CARMEL-у по напред наведеној формули и  
- Биланс стања на дан 31.12.2012.године. 
У супротном понуђач се неће бодовати по овом елементу критеријума. 

 
 

3.АЖУРНОСТ У ИСПЛАТИ ШТЕТА У 2012.ГОДИНИ..................20 ПОНДЕРА 

 
 

Aжурност у исплати штета у  2012 год. 0,050 %  и испод 
0,050 %   

20 пондера 

Aжурност у исплати штета у  2012 год. од 0,051% до 0,100% 10 пондера 
Aжурност у исплати штета у  2012 год. изнад 0,101%  1 пондер 

 
Ажурност у исплати штета биће одређена према следећој формули: 

 
          АОП 134 биланс стања на дан 31.12.2012. 

% ажурности у исплати штета = --------------------------------------------------------  x 100 

            АОП (230 + 231) биланс успеха за 2012. годину 
 
АОП 134 Обавезе по основу штета и уговорених износа 

(Биланс стања на дан 31.12.2012. године) 
АОП 230 Ликвиидране штете неживотних осигурања 

(Биланс успеха за 2012. годину) 
АОП 231 Ликвиидране штете – удели у штетама саосигурања 

(Биланс успеха за 2012. годину) 
 

За доделу бодова по овом критеријуму Понуђач је обавезан да достави: 
-изјаву о Ажурности у исплати штета по напред наведеној формули, 
-Биланс стања на дан 31.12.2012.године и  
-Биланс успеха за 2012.годину. 
У супротном понуђач се неће бодовати по овом елементу критеријума. 
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19) елементе 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: 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера              
Наручилац ће извршити доделу уговора на основу елемента критеријума «цена-премија 
осигурања» - понуђач који је понудио најнижу цену-премију осигурања имаће предност у 
додели уговора. Уколико две или више понуда имају исти број пондера по елементу 
критеријума «цена-премија осигурања», Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити 
понуђачу који је оставрио већи број пондера по елементу критеријума «ажурност у 
исплати штета у 2012.години». 

 
20) обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при 

састављању своје понуде 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: 

Наручилац захтева од понуђача да при састављању својих понуда изричито наведу 
да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да 
је ималац права интелектуалне својине. 

Понуђач је у обавези да да Изјаву у смислу предходног става. 
Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН чини саставни део ове конкурсне 

докумнетације. 
 

21) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 

22) обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права 
понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом 
подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом: 

22)1) начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача 
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за 
подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН. 

Одредбе члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН сходно се примењују на одлуку о обустави 
поступка. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

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 става 3.   члана 149. ЗЈН, 
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 
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за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

22)2)број рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења 
захтева дужан да уплати таксу одређену Законом: 

Број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе:840-742221843-57 број 
модела 97 позив на број 50-016. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени број рачуна Буџета 
Републике Србије  уплати таксу у износу:   

1.  Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о 
јавним набавкама:

У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о 
јавним набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или 
понуђена цена понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка 
јавне набавке износи 15.000 динара. 

2. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале 
вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за 
подношење понуда:

У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре 
или после истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 
- колика је процењена вредност јавне набавке; 
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 
3. Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне набавке 

(без партија):
1)Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне 
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење 
понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки 
(осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је процењена 
вредност јавне набавке; 

2)Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о јавној 
набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне 
набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда),одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен 
уговор, па ако та цена не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та 
цена прелази 80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене. 

3) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца 
предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), изузев одлуке о додели 
уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим 
у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда), одређује према процењеној вредности јавне набавке, па 
ако та вредност не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та 
вредност прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне 
набавке.

4.  Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке који 
обликован по партијама:

1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 
садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне 
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење 
понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки 
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(осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је укупна 
процењена вредност јавне набавке (збир процењених вредности свих партија) и без 
обзира на то колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси захтев 
за заштиту права; 

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца 
предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), укључујући и одлуку о 
додели уговора о јавној набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке, висина 
таксе  се у свим врстама поступака јавних набавки, осим у поступку јавне набавке мале 
вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 
одређује према укупној процењеној вредности јавне набавке (збир свих партија), без 
обзира на процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту, 
па ако укупна процењена вредност јавне набавке не прелази 80.000.000 динара такса 
износи 80.000 динара, а ако укупна процењена вредност јавне набавке прелази 
80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке. 

22)3) Упутсво о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем 

тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 

ЗЈН која садржи следеће:
(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у 

потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је 
уплата таксе реализована); 

(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
  (4)  број рачуна буџета: 840-742221843-57; 

(5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
(6)  позив на број: 97 50-016; 
(7)  сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa  ознакa јавне 

набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 
(8)  корисник: буџет Републике Србије; 
(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата републичке административне таксе; 
(10)  потпис овлашћеног лица банке; 
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту 
права за којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који 
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
 

23) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека 
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у 
случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен 
уговор о јавној набавци: 
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Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о 
додели уговора  и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је 
захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци  ако је поднета само једна понуда. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише 
уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 
какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.Ако је у 
том случају  због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 
одлуку о додели уговора. 
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ И 

ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА  
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. – 31.12.2014.ГОДИНЕ 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 дана 13.11.2013.године и  
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 

ЈН ОП 33/2013  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   
*подаци из АПРа 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина:  
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 
 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

    

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

  

 Назив банке и  
број рачуна:  

Телефон:  

Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази из 
чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз понуду): 

  
 

Понуђач се налази у регистру понуђача 
АПР-а: 

да не 

 

http://www.______________/
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :  

- самостално 

- као заједничка понуда групе понуђача: 
 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седиште члана 
групе понуђача 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих 
учесника у заједничкој понуду. 

- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име 
(назив) и место и адреса 
седишта подизвођача: 

Проценат укупне вредности 
набавке која ће се 
поверити подизвођачу: 

Део предмета набавке који 
ће извршити подизвођач: 

   

   

   

   

  
 
 
НАПОМЕНА: 

• Уколико се подноси заједничка понуда ,као обавезан прилог  који је саставни део Обрасца понуде, обавезно 
се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.  

• Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде, 
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу  
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2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА 
 
Напомена:рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 
 

 
Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда 
 

 
3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Предмет: 
 
 

јавна набавка услуге – осигурање имовине 
АП Војводине и запослених у покрајинским 
органима за период 01.01.2014. – 
31.12.2014.године 

 
РБ. 

 

 
ВРСТА ОСИГУРАЊА 

 
ЦЕНА - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА БЕЗ 

ПОРЕЗА 
 

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. 
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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 - УКУПНО ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА 
ОСИГУРАЊА БЕЗ ПОРЕЗА 
( од 1 до 13): 

 

ПОРЕЗ:  

ЦЕНА - УКУПНО ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА 
ОСИГУРАЊА СА ПОРЕЗОМ ( од 1 до 13): 

 

Начин и услови плаћања: 
 
  
  

    
 

 
  
 

 
ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку  услуге – 
осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима  

за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године 
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  

www.uprava.vojvodina.gov.rs   дана 13.11.2013.године и  
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 

ЈН ОП 33/2013 
 

изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 
1.НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 Назив банке и 
број рачуна:   

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Члан групе понуђач се налази у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 
2.ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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ПИБ:    

 Назив банке и 
број рачуна:   

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно 
досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Члан групе понуђач се налази у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 
3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 Назив банке и 
број рачуна:   

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно 
досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Члан групе понуђач се налази у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 
 4. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Назив:   
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*попуњава само предузетник 

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 Назив банке и 
број рачуна:   

Имена и одговарајуће професионалне 
квалификације  лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Члан групе понуђач се налази у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
Напомена: 

• Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду подносе само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду. 

• Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  
се не попуњава и не доставља уз понуду. 

• Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава  и потписује лице одређено 
Споразумом 

• Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 
понуђача  се може умножити. 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку  услуге – 
осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима  

за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године 
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  

www.uprava.vojvodina.gov.rs   дана 13.11.2013.године и  
Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа 

ЈН ОП 33/2013 
изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачима. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  
 

Матични број:    

ПИБ:    

 Назив банке и 
број рачуна:   

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Подизвођач се налази у регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

 
2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  
 

Матични број:    

ПИБ:    

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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 Назив банке и 
број рачуна:   

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Подизвођач се налази у регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

 
3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  
 

Матични број:    

ПИБ:    

 Назив банке и 
број рачуна:   

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни  
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

  
 

Подизвођач се налази у регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

 
4. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  



  

Место и адреса седишта:  
 

Матични број:    

ПИБ:    

 Назив банке и 
број рачуна:   

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни  

  
 

*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

Подизвођач се налази у регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

 
  
 
  
  

ПОНУЂАЧ 
М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена: 

• Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем.  

• Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не 
доставља уз понуду. 

• Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово овлашћено 
лице. 

• Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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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. ____________, 
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 2.5. _______________________________  из __________________________,  
       (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
ул.________________________________________ бр. ____________, 
 
 2.6. _______________________________  из __________________________,  
       (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
ул.________________________________________ бр. ____________, 
 
(у даљем тексту: _____) , а коју заступа ______________________________________, 
                                                                               (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:  ПИБ: 100716377 

Матични број: 08034613 Матични број:  

Број рачуна: 840-30640-67 Број рачуна:  
Управа за трезор 

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:  ЈН ОП 33/2013 

Датум објављивања јавне набавке на 
Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца  

  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 
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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:  

   
РБ. ВРСТА ОСИГУРАЊА ЦЕНА - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА БЕЗ 

ПОРЕЗА  
 

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. 
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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 

 
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,  
-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) 

76/96  



  

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.  

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, као и да у 
првих 6 месеци трајања осигурања за случај наступања ризика смрти исплати накнаду 
у пуном износу. 

Добављач се обавезује да ће накнаде из осигурања за запослена лица 
уплаћивати запосленом у року од 15 дана након датума обрачуна накнаде или датума 
записника ликвидираних штета. 

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. 
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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. – 01.01.2015.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) 
______________________________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. 
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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. 

 
Члан 14. 

 
 Уговор је сачињен у 9 (девет) истоветних примерака, од којих 7 (седам) 
задржава Наручилац а 2 (два) промерка Добављач. 
 
 
         ЗА НАРУЧИОЦА                                                                  ЗА ДОБАВЉАЧА 
    Марко Радосављевић                                  
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 9)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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9)1)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
ПОНУЂАЧА ___________________________________________________ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ И 
ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. – 

31.12.2014.ГОДИНЕ 
ЈН ОП  33/2013 

 
 

ВРСТА ОСИГУРАЊА 
  

Осигурање запослених од последица несрећног случаја - незгоде 1 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична(премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Осигурање од ризика пожара и неких других опасности, са допунским 
ризицима  

2 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична(премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Осигурање опреме, инвенара, и слично од провалне крађе и разбојништва 3 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 
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 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Осигурање уметничких слика, биста и књига од провалне крађе и 
разбојништва 

4 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Осигурање новца и других новчаних вредности у гвозденим благајнама од 
провалне крађе и разбојништва 

5 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања)са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Осигурање новца и других новчаних вредности у преносу и превозу 6 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 
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 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Осигурање стакла од лома   7 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Осигурање машина од лома и неких других опасности 8 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних 
уређаја 

9 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Комбиновано осигурање покретне технике  10 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 
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Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Каско осигурање моторних возила  11 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

Прикључна незгода  - возачи и путници 12 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 

 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

 Осигурање одговорности власника или корисника моторних возила на ште
причињену 3-ћим лицима 

13 

 Цена једнична (премија осигурања) без 
пореза 

Порез  

 Цена јединична (премија осигурања) са 
порезом 

 Процентуално учешће одређене врсте 
трошкова 
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 Укупна цена (премија осигурања) без 
пореза 

 Укупна цена (премија осигурања) са 
порезом 

 УКУПНО ЦЕНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 
БЕЗ ПОРЕЗА( 1+13): 

 

 ПОРЕЗ (1+13):  

 УКУПНА ЦЕНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 
СА ПОРЕЗОМ (1+13): 

 

 
 
 
 
 

 
ПОНУЂАЧ 

 
______________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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9)2)УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 
 Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  («Службени 
гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни 
елементи понуђене цене, као што су: 
 1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ 
 2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени 
податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора,односно 
оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада, енергената) 
 Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни 
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 
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10)ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:    

Адреса седишта:    

Матични број:    

ПИБ:   

Шифра делатности:    

Назив банке и број рачуна:    

Телефон:    

Е-маил адреса:  

Место и датум:  

 
 На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12), члана 2. став 1. тачка 10.) и члана 19. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду 
прилажем  

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
за јавну набавку услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у 

покрајинским органима 
 за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године 

( ЈН ОП 33/2013) и то: 

 -израда узорка или модела који су израђени у 
складу са траженом техничком спецификацијом 

наручиоца 
__________ динара без пдв 

 
__________ динара без пдв трошкови прибављања средстава обезбеђења 

 
Укупни трошкови без пдв 

__________ динара 

 
пдв 

__________ динара 

  
Укупни  трошкови са ПДВ __________ динара 

 
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12)                                 
 
Напомена: 
*образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који 
траже да му их наручилац надокнади 
*остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)  
*уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади 
трошкове 
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 11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име:  
 

Скраћено пословно име:  
 

Правна форма:  

Општина:  Место: Улица и број: Седиште: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 
124/2012) ,члана 2. став 1. тачка 11) и члана 20. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености 
услова («Службени гласник РС», бр.29/2013) понуђач ______________________ из 
___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 

деловодни број:________________ за јавну набавку услуге – осигурање имовине АП 
Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. – 
31.12.2014.године (ЈН ОП 33/2013)  Наручиоца – Управе за заједничке послове 
покрајинских органа 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16., по Позиву за 
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 13.11.2013.године и Порталу службених гласила Републике Србије и 
базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), уговор о јавној набавци бити 
ништаван. 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

м.п. ___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 

*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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12)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  
 

Скраћено пословно име:  
 

Правна форма:  

Општина: Место: Улица и број: Седиште: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 
 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/2012) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 
_______________ 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 (Редни број ЈН ОП 33/2013) поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ  
М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 
 
 

 
*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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12) ОБРАСЦИ   

 
1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 9. ЗЈН 
2.ОБРАЗАЦ – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 
2.ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОБЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО: 
 -ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

-ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  
 

Скраћено пословно име:  
 

Правна форма:  

Општина:  Место: Улица и број: Седиште: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају 
докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те 
исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим 
надлежним органом државе ____________________________________, прилажем уз  
понуду за јавну набавку 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).  
 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 
давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнети којима понуђач докзује 
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам 
седиште. 
 
 
 

 
ПОНУЂАЧ 

М.П.___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ У ГРАНИ ЦИВИЛ (НЕИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ) ОД 

ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

*услуга осигурања имовине у грани ЦИВИЛ (неиндустријски објекти) од опасности од пожара и других 
опасности: минимум 10 закључених полиса у грани ЦИВИЛ у врсти осигурања – осигурање од пожара и 
неких других опасности у периоду од 5 година (2008 - 2012), чија сума осигурања грађевинских објеката 
и/или опреме и/или залиха по полиси износи миниму 2.000.000.000,00 динара и трајање полисе је годину 
дана 

ЈН ОП 33/2013 
 

  2008. ГОДИНА 

Ред. Всрта осигурања Износ  Датум Листа  

бр Сума 
осигурања 

Трајање 
полисе  

Купаца / Наручилаца 

1    

2    

3    

4    

5    

Напомена:  У случају већег броја полиса осигурања образац копирати 
Прилог: Фотокопије полиса осигурања 

  2009. ГОДИНА 

Ред. Всрта осигурања Износ  Датум Листа  

бр Сума 
осигурања 

Трајање 
полисе  

Купаца / Наручилаца  

1    

2    

3    

4    

5    

Напомена:  У случају већег броја полиса осигурања образац копирати 
Прилог: Фотокопије полиса осигурања 
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2010. ГОДИНА 

Ред. Всрта осигурања Износ  Датум Листа  

бр Сума 
осигурања 

Трајање 
полисе  

Купаца / Наручилаца 

  

1    

2    

3    

4    

5    

Напомена:  У случају већег броја полиса осигурања образац копирати 
Прилог: Фотокопије полиса осигурања 

 
  2011. ГОДИНА 

Ред. Всрта осигурања Износ  Датум Листа  

бр Сума 
осигурања 

Трајање 
полисе  

Купаца / Наручилаца 

  

1    

2    

3    

4    

5    

Напомена:  У случају већег броја полиса осигурања образац копирати 
Прилог: Фотокопије полиса осигурања 
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  2012. ГОДИНА 

Ред. Всрта осигурања Износ  Датум Листа  

бр Сума 
осигурања 

Трајање 
полисе  

Купаца / Наручилаца 

  

1    

2    

3    

4    

5    

Напомена:  У случају већег броја полиса осигурања образац копирати 
Прилог: Фотокопије полиса осигурања 

 

 

 
Место и датум М.П. Понуђач 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ 
бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна 
повеља) менични дужник предаје 
 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:   

Седиште и адреса:  

Матични број:  

Порески број:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 
Управа за заједничке послове покрајинских органа  

Седиште и адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 08034613 

Порески број: 100716377 

Текући рачун: 840-30640-67  
 Управа за трезор 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 
услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за 
испуњење обавеза у поступку јавне набавке услуге – осигурање имовине АП Војводине 
и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године  ( ЈН 
ОП 33/2013) за коју је менични дужник поднео  Понуду  деловодни број:___________ 
од _________ 2013.године.    

Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком трајања до истека рока 
важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 
коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ___________________________ 
(словима:__________________________________________) што представља 10% без 
пореза од вредности понуде коју је Менични дужник поднео.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 
на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење/писмо су важећи и у случају да у току рока 
важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од 
значаја за платни промет.  

За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
 Датум  издавања                                              М.П.  _________________________          
 овлашћења:                                                                  Потпис овлашћеног лица  
                                                                                         Меничног дужника 
________________________ 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ 
бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна 
повеља) менични дужник предаје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

Порески број:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, 
Управа за заједничке послове покрајинских органа  

Седиште и адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 08034613 

Порески број: 100716377 

Текући рачун: 840-30640-67  
 Управа за трезор 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 
услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за 
испуњење уговорних обавеза  у складу са уговором који је Менични дужник дана 
____________ 2013. године закључио са Меничним повериоцем на основу спроведеног 
поступка јавне набавке услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у 
покрајинским органима за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године ( ЈН ОП 33/2013).  

Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком важности који је 30 
дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 
коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ___________________________ 
(словима:__________________________________________) што представља 10% без 
пореза од вредности уговора. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 
на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања уговора 
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни 
промет.  

За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
 Датум  издавања                                           М.П. ____________________________    
 овлашћења:                                                             Потпис овлашћеног лица  
                                                                                    Меничног дужника 
____________________________ 
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