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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге осигурања запослених од последица
несрећног случаја, тежих болести и за случај хируршке интервенције/операције.
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 2. Техничке
карактеристике.
1.2 Опис партија
Предмет јавне набавке подељен је у две партије, и то:
Партија 1. осигурање запослених;
Партија 2. основно и каско осигурање службених аутомобила.
Назив и ознака из општег речника набавки: Партија 1. 66510000 – Услуге
осигурања, Партија 2. 66514110 – Услуге осигурања моторних возила.
Процењена вредност јавне набавке износи 625.000 динара без
обрачунатог ПДВ, од чега за Партију 1. =250.000, за Партију 2. =375.000 динара
без пореза на премију осигурања.
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2.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Услови осигурања запослених
Осигурање запослених подразумева осигурање од ризика одређених
Конкурсном документацијом, свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа.
Добављач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу одговарајућу Полису осигурања која садржи све најважније елементе, у
складу са важећим законским одредбама, као и услове о осигурању лица у складу
са предметом јавне набавке.
Полиса осигурања и услови о осигурању лица од последица настанка
осигураног случаја ће бити саставни део уговора о јавној набавци.
Наручилац задржава право да изврши корекцију броја запослених.
Добављач мора прихватити да покрије и евентуалне штете и ризике и за
период од 1. јануара 2016. године до дана закључења уговора о јавној набавци
(образац 5.7).
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
осигурања запослених
Добављач је дужан да у случају настанка осигураног случаја, услугу пружи
благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из области осигурања,
добрим пословним обичајима и пословном етиком.
3. Рок исплате осигуране суме осигурања запослених
Добављач је дужан да изврши исплату осигуране суме у року од 14 дана, од
дана комплетирања документације.
4. Рекламација код осигурања запослених
У случају неадекватно извршене услуге, наручилац задржава право да о томе
обавести добављача, који је дужан да отклони евентуалне недостатке у року од 3
дана од дана пријема обавештења.
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
осигурања службених аутомобила
Добављач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке
и добрим пословним обичајима.
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У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету
извршених услуга, недостаци ће бити записнички констатовани од стране
овлашћених представника наручиоца и добављача. Добављач је дужан да у року од
три дана од дана сачињавања записника о рекламацији, отклони записнички
утврђене недостататке.
Наручилац задржава право да изврши корекцију броја службених аутомобила.
Добављач мора прихватити да покрије и евентуалне штете и ризике и за
период од 1. јануара 2016. године до дана закључења уговора о јавној набавци
(образац 5.8).
Спецификација:
ред.
бр.

модел
возила
Škoda
Superb
Škoda
Superb

година
производње

снага
мотора

радна
запремина

број
возила

2007

85

1896

1

2004

96

1896

1

3.

Audi A6

2007

171

2967

1

4.

Mazda 3

2014

110

2191

1

5.

Mazda 3

2014

110

2191

1

1.
2.
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врста
возила
путничко
возило
путничко
возило
путничко
возило
путничко
возило
путничко
возило

3.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
Понуђач мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) 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;
4) да има важећу дозволу Народне банке Србије за обављање делатности
осигурања лица (за Партију 1.) / осигурања возила (за Партију 2.) прописану
Законом о осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 55/04, 70/04 - испр., 61/05, 61/05
- др. закон, 85/05 - др. закон, 101/07, 63/09 – ослука УС, 107/09, 99/11, 119/12,
116/13 и 139/14 - др. закон) и потврду Народне банке Србије да понуђач и даље
обавља делатност осигурања лица (за Партију 1.) / осигурања возила (за Партију
2.);
5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
3.2 Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.
Закона
У складу са чланом 77. став 4. Закона, испуњеност услова наведених под 1),
2), 3) и 5) понуђач доказује достављањем изјаве којом под материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке; док испуњеност услова наведеног под 4) понуђач доказује
достављањем важеће дозволе Народне банке Србије за обављање делатности
осигурања лица (за Партију 1.) / осигурања возила (за Партију 2.) и потврде
Народне банке Србије да понуђач и даље обавља делатност осигурања лица (за
Партију 1.) / осигурања возила (за Партију 2.).
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача (образац 5.5).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави изјаву потписану од стране овлашћеног лица подизвођача (образац 5.6).
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач
у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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.
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4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Партија 1.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (годишња премија
осигурања).
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће
бити додељен оном понуђачу који понуди нижу укупну висину премије за основне
ризике (смрт услед незгоде, смрт услед болести, трајни инвалидитет и трошкови
лечења.
Партија 2.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (годишња премија
осигурања).
У случају да два или више понуђача понуде исту најнижу понуђену цену,
уговор ће бити додељен оном понуђачу који понуди нижу укупну премију за каско
осигурање.
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5. ОБРАСЦИ

5.1 ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ
(попунити и залепити на коверту/кутију са понудом)

датум и сат подношења:
(попуњава Писарница)

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА
РЕДНИ БРОЈ 2/2016

НЕ ОТВАРАТИ!
НАРУЧИЛАЦ:
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УЛ. НЕМАЊИНА БР. 22-26
11000 БЕОГРАД
ПОНУЂАЧ:
назив:
адреса:
број телефона:
број телефакса:
електронска адреса:
име и презиме лица за контакт:
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5.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1.
1) Понуда број ____________________ (попуњава понуђач) од __________
(попуњава понуђач) 2016. године за јавну набавку услуга у поступку мале
вредности – осигурање запослених, редни број 2/2016
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број рачуна
Пословна банка код које се води
рачун
2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
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ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса

3) Понуђена цена (укупно основно и допунско здравствено осигурање):
_________________________ (словима: _____________________________________
________________________________________________) динара без пореза на
премију осигурања.
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4) Структура понуђене цене:
Уписати висину премије и укупну премију у номиналном износу за период
осигурања од годину дана.
Основно осигурање:
број
запослених

смрт
услед
незгоде

смрт
услед
болести

трајни
инвалидитет

трошкови
лечења

висина
премије за
период
осигурања
по
запосленом

1

2

3

4

5

6

160

230.000

120.000

450.000

50.000

укупно
(1x6)

7

Допунско здравствено осигурање:

број запослених

хируршке
интервенције

теже
болести

висина премије
за период
осигурања по
запосленом

укупно
(1x4)

1

2

3

4

5

160

80.000

80.000

5) Рок плаћања:
_____ (словима: ________________________) дана од дана пријема предрачуна (не
дужи од 45 дана од дана пријема предрачуна).
6) Рок важења понуде:
_____ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
датум:
____________________
место:
____________________

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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5.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2.
1) Понуда број ____________________ (попуњава понуђач) од __________
(попуњава понуђач) 2016. године за јавну набавку услуга у поступку мале
вредности – осигурање службених аутомобила, редни број 2/2016
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број рачуна
Пословна банка код које се води
рачун
2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
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ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Понуђена цена (годишња премија осигурања):
_________________________ (словима: _____________________________________
________________________________________________) динара без пореза на
премију осигурања.
4) Структура понуђене цене:
Уписати висину премије и укупну премију у номиналном износу за сва возила
према спецификацији возила за период осигурања од годину дана. Висина премије
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мора бити изражења у динарима, без пореза, и треба да обухвати и каско осигурање
са укљученим ризиком од крађе (потпуно без учешћа) на територији Србије.

ред.
бр.

модел
возила

број
возила

премија за
основно
осигурање

основно
осигурање
(3x4)

премија за
каско
осигурање
са
укљученим
ризиком
крађе
(потпуно
без учешћа)

1

2
Škoda
Superb
Škoda
Superb
Audi
А6
Mazda
3
Mazda
3

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.

каско
осигурање
(3x6)

укупно
(5+7)

7

8

1
1
1
1
1
укупна премија:

5) Рок плаћања:
_____ (словима: ________________________) дана од дана пријема предрачуна (не
дужи од 45 дана од дана пријема предрачуна).
6) Рок важења понуде:
_____ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

датум:
____________________
место:
____________________

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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5.3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у поступку мале вредности – осигурање запослених и
службених аутомобила, редни број 2/2016

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач __________________________________________, са
седиштем у ____________________, ул. ______________________________ бр. ___,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи:
Врста трошка

Износ трошка (у динарима)

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

датум:
____________________
место:
____________________

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомена: достављање Обрасца није обавезно.
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5.4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за јавну набавку услуга у поступку мале вредности – осигурање запослених и
службених аутомобила, редни број 2/2016

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ___________________________________________,
са седиштем у _____________________, ул. ___________________________ бр. ___,
даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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5.5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
за јавну набавку услуга у поступку мале вредности – осигурање запослених и
службених аутомобила, редни број 2/2016
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ____________________________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ____________________________ бр. ___,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам услове из члана 75. Закона, и то:
- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена
мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Уз овај образац прилажем: важећу дозволу Народне банке Србије за
обављање делатности осигурања лица (за Партију 1.) / осигурања возила (за
Партију 2.) и потврду Народне банке Србије да и даље обављам делатност
осигурања лица (за Партију 1.) / осигурања возила (за Партију 2.).
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача.
Изјаву копирати у броју примерака колико је чланова групе понуђача и
доставити је за сваког члана групе понуђача.
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5.6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
за јавну набавку услуга у поступку мале вредности – осигурање запослених и
службених аутомобила, редни број 2/2016
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/15 и 68/15), подизвођач _________________________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ____________________________ бр. ___,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву
ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам услове из члана 75. Закона, и то:
- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му
изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
Уз овај образац прилажем: важећу дозволу Народне банке Србије за
обављање делатности осигурања лица (за Партију 1.) / осигурања возила (за
Партију 2.) и потврду Народне банке Србије да и даље обављам делатност
осигурања лица (за Партију 1.) / осигурања возила (за Партију 2.).
датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица подизвођача
___________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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5.7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОКРИВАЊУ ЕВЕНТУАЛНЕ
ШТЕТЕ И РИЗИКА И ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ДО
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – ПАРТИЈА 1.
за јавну набавку услуга у поступку мале вредности – осигурање запослених и
службених возила, редни број 2/2016

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у
____________________, ул. ________________________________________ бр. ___,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

Изричито наводим да, уколико нам буде додељен уговор о јавној набавци у
предметном поступку, прихватамо да покријемо и евентуалне штете и ризике
настале и у периоду од 1. јануара 2016. године до закључења уговора о јавној
набавци.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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5.8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОКРИВАЊУ ЕВЕНТУАЛНЕ
ШТЕТЕ И РИЗИКА И ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ДО
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – ПАРТИЈА 2.
за јавну набавку услуга у поступку мале вредности – осигурање запослених и
службених возила, редни број 2/2016

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у
____________________, ул. ________________________________________ бр. ___,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

Изричито наводим да, уколико нам буде додељен уговор о јавној набавци у
предметном поступку, прихватамо да покријемо и евентуалне штете и ризике
настале и у периоду од 1. јануара 2016. године до закључења уговора о јавној
набавци.

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________
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6.

МОДЕЛ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

закључен између:

1. Републике Србије - Министарства правде,
са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 2226, ПИБ: 108510096, МБ: 17855204, које
заступа Никола Селаковић, министар (у даљем
тексту: Осигураник)
и
2.
____________________________________,
са седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ: _____________, МБ: _____________, које
заступа _________________________________,
директор (у даљем тексту: Осигуравач)
- са подизвођачем _______________________,
са седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
__________________________, директор, за део
предмета набавке _________________________
_______________________________________, у
проценту укупне вредности од ___ % (не већи
од 50%)
- односно са чланом групе понуђача:
и __________________________________, са
седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
_______________________________, директор,
који одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу, сагласно Споразуму о заједничком
наступању, број: ___________________ од
___________________ године, који је саставни
део Уговора
Уводне одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Осигураник на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке услуга мале
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вредности чији је предмет осигурање запослених и службених аутомобила, редни
број 2/2016;
- да је Осигуравач дана _______ (попуњава понуђач) 2016. године, за Партију 1.
доставио Понуду број: ___________ (попуњава понуђач) од _______ (попуњава
понуђач) 2016. године, која у потпуности одговара условима и захтевима из
конкурсне документације, а која је саставни део Уговора;
- да је Осигураник у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом
критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број: 404-024/2016-12//// од ////////////// 2016. године, којом је Уговор доделио Осигуравачу.
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са
осигурањем запослених који су у радном односу код Осигураника, за период од 1.
јануара до 31. децембра 2016. године, у свему према понуди Осигуравача број:
_____________ (попуњава понуђач) од __________ (попуњава понуђач) 2016.
године.
Осигуравач се обавезује да ће Осигуранику пружати услуге из става 1. овог
члана, а Осигураник се обавезује да ће плаћати уговорену цену (годишњу премију
осигурања).
Уговорена цена
Члан 3.
Уговорена цена (годишња премија осигурања) износи _____________
(попуњава понуђач) динара без пореза на премију осигурања.
Начин плаћања
Члан 4.
Осигураник ће уговорену цену из члана 3. Уговора плаћати у једнаким
месечним износима у року не дужем од 45 дана од дана пријема предрачуна, на
рачун Осигуравача број: __________________________ (попуњава понуђач), који
се води код ________________________ (попуњава понуђач) банке.
Обавезе Осигуравача
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да ће:
- сваком запосленом који заснује радни однос код Осигураника након
ступања на снагу Уговора признати право на накнаду за осигурани случај – од дана
заснивања радног односа;
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- у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора Осигуранику предати
полисе осигурања у складу са Понудом;
- покрити евентуалне штете и ризике настале у периоду од 1. јануара 2016.
године до дана аступања на снагу Уговора.
Обавезе Осигураника
Члан 6.
Осигураник се обавезује да ће Осигуравачу пружити сву потребну помоћ при
процени настале штете и комплетирању података потребних за утврђивање штете,
без посебне накнаде.
Средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Члан 7.
Осигуравач је у тренутку потписивања Уговора Осигуранику предао
сопствену бланко меницу за добро извршење посла серијског броја: ////////////////, у
висини до 10% од уговорене цене, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока, са ОП обрасцем и потврдом пословне банке о извршеној регистрацији.
Осигураник ће уновчити меницу уколико Осигуравач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.
Саставни делови Уговора
Члан 8.
Саставне делове Уговора чине:
- Прилог 1., Понуда Осигуравача број: _________ (попуњава понуђач) од
_______ (попуњава понуђач) 2016. године, заведена код Осигураника под бројем:
404-02-4/2016-12//// од ///////////// 201. године;
- Полисе осигурања у складу са Понудом.
Раскид Уговора
Члан 9.
Свака уговорна страна има право на једнострани раскид Уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
О својој намери да раскине Уговор уговорна страна је дужна да писаним
путем обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 15 дана од дана пријема
писаног обавештења.
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Завршне одредбе
Члан 10.
С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном
поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима
савесности и поштења.
На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према
прописима Републике Србије.
Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су
у вези са Уговором решавати споразумно мирним путем.
Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су
сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити
Привредном суду у Београду.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и протумачен,
те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника
уговорних страна и достављања средства финансијског обезбеђења из члана 7.
Уговора и важи до 31. децембра 2016. године.
Члан 12.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној
страни припада по три примерка.
за Осигуравача

за Осигураника

________________________________
, директор

__________________________________
Никола Селаковић, министар

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, и носилац посла и
сваки од понуђача из групе понуђача потписују Модел уговора.
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6. МОДЕЛ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ
СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА
закључен између:

1. Републике Србије - Министарства правде,
са седиштем у Београду, ул. Немањина бр. 2226, ПИБ: 108510096, МБ: 17855204, које
заступа Никола Селаковић, министар (у даљем
тексту: Осигураник)
и
2.
____________________________________,
са седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ: _____________, МБ: _____________, које
заступа _________________________________,
директор (у даљем тексту: Осигуравач)
- са подизвођачем _______________________,
са седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
__________________________, директор, за део
предмета набавке _________________________
_______________________________________, у
проценту укупне вредности од ___ % (не већи
од 50%)
- односно са чланом групе понуђача:
и __________________________________, са
седиштем у ____________________, ул.
________________________________ бр. _____,
ПИБ:
____________,
које
заступа
_______________________________, директор,
који одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу, сагласно Споразуму о заједничком
наступању, број: ___________________ од
___________________ године, који је саставни
део Уговора
Уводне одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
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- да је Осигураник на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке услуга мале
вредности чији је предмет осигурање запослених и службених аутомобила, редни
број 2/2016;
- да је Осигуравач дана _______ (попуњава понуђач) 2016. године, за Партију 2.
доставио Понуду број: ___________ (попуњава понуђач) од _______ (попуњава
понуђач) 2016. године, која у потпуности одговара условима и захтевима из
конкурсне документације, а која је саставни део Уговора;
- да је Осигураник у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом
критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број: 404-024/2016-12//// од ////////////// 2016. године, којом је Уговор доделио Осигуравачу.
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са
основним и каско осигурањем службених аутомобила Осигураника, за период од 1.
јануара до 31. децембра 2016. године, у свему према понуди Осигуравача број:
_____________ (попуњава понуђач) од __________ (попуњава понуђач) 2016.
године.
Осигуравач се обавезује да ће Осигуранику пружати услуге из става 1. овог
члана, а Осигураник се обавезује да ће плаћати уговорену цену (годишњу премију
осигурања).
Уговорена цена
Члан 3.
Уговорена цена (годишња премија осигурања) износи _____________
(попуњава понуђач) динара без пореза на премију осигурања.
Начин плаћања
Члан 4.
Осигураник ће уговорену цену из члана 3. Уговора плаћати у једнаким
месечним износима у року не дужем од 45 дана од дана пријема предрачуна, на
рачун Осигуравача број: __________________________ (попуњава понуђач), који
се води код ________________________ (попуњава понуђач) банке.
Обавезе Осигуравача
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да ће:
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- у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора Осигуранику предати
полисе осигурања у складу са Понудом;
- покрити евентуалне штете и ризике настале у периоду од 1. јануара 2016.
године до дана аступања на снагу Уговора.
Обавезе Осигураника
Члан 6.
Осигураник се обавезује да ће Осигуравачу пружити сву потребну помоћ при
процени настале штете и комплетирању података потребних за утврђивање штете,
без посебне накнаде.
Средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Члан 7.
Осигуравач је у тренутку потписивања Уговора Осигуранику предао
сопствену бланко меницу за добро извршење посла серијског броја: ////////////////, у
висини до 10% од уговорене цене, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока, са картоном депонованих потписа лица овлашћеног за потписивање менице и
потврдом пословне банке о извршеној регистрацији.
Осигураник ће уновчити меницу уколико Осигуравач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у року и на начин предвиђен Уговором.
Саставни делови Уговора
Члан 8.
Саставне делове Уговора чине:
- Прилог 1., Понуда Осигуравача број: _________ (попуњава понуђач) од
_______ (попуњава понуђач) 2016. године, заведена код Осигураника под бројем:
404-02-4/2016-12//// од ///////////// 201. године;
- Полисе осигурања у складу са Понудом.
Раскид Уговора
Члан 9.
Свака уговорна страна има право на једнострани раскид Уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
О својој намери да раскине Уговор уговорна страна је дужна да писаним
путем обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 15 дана од дана пријема
писаног обавештења.
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Завршне одредбе
Члан 10.
С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном
поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима
савесности и поштења.
На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према
прописима Републике Србије.
Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су
у вези са Уговором решавати споразумно мирним путем.
Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су
сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити
Привредном суду у Београду.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и протумачен,
те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника
уговорних страна и достављања средства финансијског обезбеђења из члана 7.
Уговора и важи до 31. децембра 2016. године.
Члан 12.
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној
страни припада по три примерка.
за Осигуравача

за Осигураника

________________________________
, директор

__________________________________
Никола Селаковић, министар

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, и носилац посла и
сваки од понуђача из групе понуђача потписују Модел уговора.
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7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
7.1 Језик на којем понуда мора бити састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
7.2 Начин подношења понуде
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који
морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се
утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује. Понуда
мора бити јасна и недвосмислена.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у Писарницу
наручиоца до 11. фебруара 2016. године до 11:00 часова, на адресу: Министарство
правде, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на поменуту адресу
наручиоца.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом.
На предњу страну коверте/кутије понуђач лепи попуњен Пропратни образац
(образац 5.1) у који уписује податке о свом називу, адреси, броју телефона и
телефакса, имејл адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.
Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
7.3 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6.
Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да
измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком:
''Измена понуде'', ''Допуна понуде'' или ''Опозив понуде'' за јавну набавку редни
број 2/2016. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не
може да измени, допуни или опозове своју понуду.
7.4 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
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7.5 Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди
наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу
не може бити већи од 50%.
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 услова
који су тражени у делу 3. конкурсне документације.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.
7.6 Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи
податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од
понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова
који су наведени у делу 3. конкурсне документације.
7.7 Захтеви у погледу начина плаћања
Плаћање годишње премије осигурања ће бити вршено у једнаким месечним
ратама на рачун добављача у року не дужем од 45 дана од дана пријема
предрачуна.
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7.8 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена (висина премије) у понуди се исказује у динарима без обрачунатог
пореза на премију осигурања.
Понуђач треба да понуди цену (висину премије) за период од 1. јануара до
31. децембра 2016. године, имајући у виду врсту и предмет осигурања.
Добављач се обавезује да ће сваком лицу које заснује радни однос код
наручиоца после ступања на снагу уговора о јавној набавци, признати право на
накнаду за осигурани случај – од дана ступања на рад.
Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним.
7.9 Подаци о средству финансијског обезбеђења испуњења уговорних
обавеза
Добављач је дужан да у тренутку постписивања уговора о јавној набавци,
наручиоцу преда сопстевну бланко меницу за добро извршење посла у висини до
10% од уговорене цене, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока, са
картоном депонованих потписа лица овлашћеног за потписивање менице и
потврдом пословне банке о извршеној регистрацији
Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором.
7.10 Тражење додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: Министарство правде,
ул.
Немањина
бр.
22-26,
11000
Београд,
или
имејл
адресу:
javnenabavke@mpravde.gov.rs, са назнаком: Захтев за додатним информацијама или
појашњењима за јавну набавку редни број 2/2016.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом
20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на
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Порталу јавних набавки. У случају да је од стране наручиоца или понуђача
достављен документ 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 да учини када је то неопходно као доказ
да је извршено достављање.
7.11 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења
од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача
Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да 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 је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
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.
7.12 Обавезе понуђача из члана 74. став 2. Закона о јавним набавкама
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
7.13 Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и
који је је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове
тачке, захтев ће се сматрати благовременим ако је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4.
ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за
контакт; назив и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет
захтева, односно о одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује поступак
јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде доказују; потврду о уплати
таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама; потпис подносиоца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона,
прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из
члана 156. Закона која садржи следеће:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да
буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе
реализована);
- износ: 60.000 динара;
- број рачуна буџета: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: ЈН 2/2016 – Министарство правде;
- сврха: такса за ЗЗП, Министарство правде, ЈН 2/2016;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата РАТ;
- 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 РАТ наведене под 1).
3) Потврда издата од стране Републике Србије – Министарства финансија –
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте
елементе о извршеној уплати РАТ наведене под 1) осим оних у алинејама 1 и 10, за
подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
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средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора који се води у Управи за трезор.
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе о извршеној уплати РАТ наведене под 1), 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева за заштиту права.
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