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         На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. Гласник 
РС “ бр. 124/12 , бр. 14/15 и бр. 68/15 , у даљем тексту : Закон ), чл. 6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. 
Гласник РС “ бр. 29/2013 ) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке              
бр. 02-2875  године од 22.03.2017.године  и Решења о именовању комисије 
за предметну јавну набавку бр.02-2876 године од 22.03.2017.године , 
припремљена је :  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 
1. Подаци о наручиоцу : 

Наручилац : Дом здравља Пирот 
Адреса : Војводе Момчила б.б. 18 300 Пирот                                   
Интернет страница : www.dzpirot.rs 
 
 
 

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

3. Предмет јавне набавке :  
Предмет јавне набавке бр. 02/2017 је набавка услуга  – Осигурање 
имовине , запослених и моторних возила Дома здравља Пирот  
 
 

4. Контакт :  
Мирјана Драгоњић,службеник за јавне набавке, 
телефон:010/305-399,e.mail:mima.domzdravljapirot@gmail.com. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Предмет јавне набавке : 
Предмет јавне набавке бр. 02/2017 је набавка услуга  –  Осигурање 
имовине , запослених и моторних возила Дома здравља Пирот 
 

2. Партије :  
Јавна набавка није обликована у  партије . 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
Предмет јавне набавке је набавка услуга осигурања имовине , запослених и 
моторних возила Дома здравља Пирот на период од годину дана .  
 
 – Осигурање имовине  
 
  
а) Осигурање од пожара и неких других опасности и то за :  

- Грађевинске објекте од основних пожарних ризика на фиксну суму 
осигурања односно набавну књиговодствену вредност на дан 
31.12.2016. године – 127.661.575,62 динара 

- Опрема без рачунара од основних пожарних ризика на фиксну суму 
осигурања која представља набавну књиговодствену вредност на дан 
31.12.2016. године – 35.624.119,2 динара 

- Залихе на фиксну суму осигурања – 5.687.136,46  динара НКВ на дан 
31.12.2016.г. 
Осигурање од допунских ризика :  
- излив воде из инсталација  
- поплаве , бујице и високе воде 

 
Осигурање грађевинских објеката и опреме закључује се са откупом 
амортизоване вредности код делимичних штета .  
Први ризици ,, нису исцрпљујући “ и штета се исплаћује до уговорене суме  
,, првог ризика “ по сваком штетном догађају у току трајања уговореног 
периода осигурања .  
б) Осигурање машина од лома и неких других опасности и то за : 
       
      -   Медицинска опрема ,електронски уређаји и остала опрема  на фиксну 
суму осигурања односно набавну књиговодствену вредност на дан 
31.12.2016. године –35.624.119,2   динара 
      -   Механичку опрему која се књиговодствено води на конту грађевинских 
објеката на фиксну суму осигурања – 8.936.310,29 динара 
Осигурање се закључује са откупом амортизоване вредности код 
делимичних штета  и  откупом франшизе . 
в) Осигурање од провалне крађе и разбојништва и то за : 
      -   Машине , апарате ( опрема ) и залихе ( ситан инвентар ) у објектима 
осигураника  на фиксну суму осигурања : опрема – 1.000.000,00 динара ; 
залихе – 200.000,00 динара са откупом франшизе 
г)  Комбиновано осигурање електронских рачунара , процесора и 
сличних уређаја  на фиксну суму осигурања на основу набавне 
књиговодствене вредности на дан 31.12.2016. године – 6.175.334,91 динара 
са откупом амортизоване вредности код делимичних штета и откупом 
франшизе . 
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 – Осигурање запослених  
 
Осигурање обухвата колективно осигурање радника од последица 
несрећног случаја ( незгоде ) са покрићем за следеће ризике :  
 

1. инвалидитет на осигурану суму од 500.000,00 динара  
2. смрт услед несрећног случаја на осигурану суму од 250.000,00 

динара 
 

Овим осигурањем су обухваћени сви запослени на неодређено и одређено  
време . Укупан број запослених је 276 . Осигурање се уговара у свако време 
и на сваком месту 24 часа у току дана .  
 
- Осигурање моторних возила  
 
Ово осигурање обухвата обавезно осигурање одговорности власника и 
овлашћених корисника моторних и прикључних возила за штете које 
причине трећим лицима тј. осигурање од ауто-одговорности  и 
осигурање возача и путника од последица несрећног случаја(смрт 
услед незгоде 100.000,00 динара и инвалидитет 200.000,00 динара)                 
за следећа возила ( са премијским степенима из важећих полиса ) :    
 

1.   ZASTAVA JUGO TEMPO 1,1 PI011ŽČ                  премијски степен     1 
2.   FIAT PANDA 1,2 PI026-GI                                      премијски степен     2 
3.   ZASTAVA JUGO 45 KORAL GT PI016-ČG            премијски степен     1 
4.   CHEVROLET LACETTI 4D PI015-YD                     премијски степен    2 
 5.   CITROEN JUMPER FT33L2H22.2HDI PI016-ČĆ   премијски степен     1 
  6.   CITROEN JUMPER FT33L2H22.2HDI PI014-ŠT    премијски степен     1 
 7.   ZASTAVA JUGO TEMPO 1.1 PI020-NČ                  премијски степен     1 

    8. VAZ LADA NIVA 1.7 4X4 PI018-ŠD                         премијски степен     1 
    9. TOYOTA LAND CRUISER PI018-RČ                       премијски степен     1 
   10. CITROEN BERLINGO 1.6 HDI PI020-VO                премијски степен     1 

11. LADA NIVA PI021-ČD                                               премијски степен     1 
12.RENAULT CLIO 1.5 DCI   PI028-ĐY                          премијски степен    2 
13.RENAULT CLIO                PI028-ĐW                          премијски степен    2 
14. ZASTAVA JUGO TEMPO PI015-ĆH     премијски степен     1 

   15. CITROEN JUMPER FV STANDARD 33MH PI012-WA премијски степен 1  
   16. ZASTAVA JUGO PI015-ĆI    премијски степен 1 
   17. CITROEN JUMPER FT33L2H22.2HDI  PI016-ĆF премијски степен 1 
   18. CITROEN JUMPER FT33L2H22.2HDI   PI016-ĆĐ премијски степен 1 
   19. CITROEN JUMPER 35 L3H2 HDI 130     PI033-BĐ премијски степен 4 
   20.RENAULT MEGANE 1.5 DCI   PI020-HR премијски степен 1 
   21. CITROEN JUMPER FT33L2H2.2HDI   PI014-UD премијски степен 1 
   22. VAZ LADA 1.7 I 4X4   PI023-FŠ премијски степен 1 
   23.VAZ LADA NIVA   PI032-CĆ премијски степен 4 
   24.RENAULT CLIO 1.2 GENERIQUE   PI021-UM премијски степен 1 
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  25. CITROEN JUMPER 33 M 2.0 HDI  PI006-JD премијски степен 1 
  26. ZASTAVA LADA 1300 KARAVAN  PI006-FČ премијски степен 1 
  27.RENAULT CANGOO   PI004-XJ премијски степен 1 
  28.RENAULT CLIO 1.5 DCI    PI028-KŠ премијски степен 3 
  29.ZASTAVA JUGO SKALA POLI 101 55  PI004-ČK премијски степен 1 
  30. IVECO DAILY 35S11V PI028-WC премијски степен 3 
  31. RENAULT CANGOO   PI035-MP премијски степен 3 
  32.RENAULT CLIO PI035-MĐ премијски степен 3 
  33.CITROEN YAMPER  PI035-LU премијски степен 3 
  34.MERCEDES SPRINTER 416    PI034-ŽY премијски степен 3 
  35.LADA NIVA   PI035-KĆ                                                премијски степен 3 
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IV  УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.И 76.  

ЗАКОНА 
 

1.1  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 
понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл . 75 . и 76. Закона , и то :  
  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 надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом 
                 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине , као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде  
             1.2  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , у складу са 
чланом 80. Закона , подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
наведене у поглављу IV , одељак 1 , тачка 1.1  .   
 
             1.3 Уколико понуду подноси група понуђача , сваки понуђач из групе 
понуђача  , мора да испуни обавезне услове наведене у поглављу IV , 
одељак 1 , тачка 1.1  а додатне услове испуњавају заједно .                   
 
Додатни услови: 
 
       Услов: 
1.Пословни капацитет-да понуђач поседује пословни објекат на 
територији града Пирота. 
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2.Кадровски капацитет-да има најмање 3(три) запослена лица на 
неодређено или одређено време или радно ангажованих уговором о 
делу, односно уговором о привременим и повременим пословима или 
другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је 
регулисан законом који раде на пословима осигурања (члан 77. став 2. 
тачка 2) Закона о јавним набавкама).   

-Копије доказа о радном статусу. 
 
 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
        Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке , у складу са чланом 77. став 4. Закона , понуђач доказује 
достављањем Изјаве ( Образац Изјаве понуђача , дат је у поглављу IV 
одељак 3 ) , којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл . 
75. Закона , дефинисане овом конкурсном документацијом , осим услова из 
члана 75 . став 1. тачка 5) Закона – Дозвола НБС за обављање послова 
осигурања  ( Решење Народне Банке Србије којим се издаје дозвола за 
обављање послова осигурања ), који доказује тако што доставља важећу 
дозволу у виду неоверене копије .  
        Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом . Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање , потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање . 
        Уколико понуду подноси група понуђача  , Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом .  
        Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је 
дужан да достави Изјаву подизвођача ( Образац изјаве подизвођача , дат је 
у поглављу IV одељак 3 ) потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом . 
        Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача , чија је понуда оцењена као најповољнија , да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова .  
         Ако понуђач у остављеном примереном року , који не може бити краћи 
од 5 дана , не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа , наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву .  
         Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа .  
         Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке , односно закључења уговора , 
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин .  
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.И 76.  
ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.И 76.  
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
   У складу са чланом 77. став 4. Закона , под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу ,  као заступник понуђача , дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ 
 

   Понуђач ____________________________________ ( навести назив 
понуђача ) у поступку јавне набавке услуга – Осигурање имовине , 
запослених и моторних возила бр. 02/2017 , испуњава све услове из члана 
75. Закона , односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то : 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа , односно уписан у 
одговарајући регистар ; 

2) 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 ; 

3) 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 ) ; 

4) Да поседујем/о неопходни пословни капацитет:Да поседујемо 
пословни објекат на територији града Пирота,улица 
__________________,бр._____________. 

5) Да поседујемо неопходни кадровски капацитет од најмање 3 (три) 
запослена лица који раде на пословима осигурања.  

 
 
Место : _____________             Понуђач :  
Датум : _____________   М.П. _____________________ 
 
 
 

Напомена : Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом . 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.И 76.  
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
   У складу са чланом 77. став 4. Закона , под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу ,  као заступник подизвођача , дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

   Подизвођач ____________________________________ ( навести назив 
понуђача ) у поступку јавне набавке радова – Осигурање имовине , 
запослених и моторних возила бр. 02/2017 , испуњава све услове из члана 
75. Закона , односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то : 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа , односно уписан 
у одговарајући регистар ; 

2) 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 ; 

3) 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 ) ; 

4)    Да поседујем/о неопходни пословни капацитет:Да поседујемо                       
пословни објекат на територији града Пирота,улица 

__________________,бр._____________. 
          5)   Да поседујемо неопходни кадровски капацитет од најмање 3 (три) 
запослена лица кији раде на пословима осигурања. 
 

 
 
 
 
 
 
Место : _____________             Понуђач :  
Датум : _____________   М.П. _____________________ 
 
 
 
 

Напомена : Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и 
оверена печатом . 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику .  
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији , затворену на начин да се приликом отварања понуде може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача . 
У случају да понуду подноси група понуђача , на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди . 
Понуду доставити на адресу : Дом здравља Пирот , Војводе Момчила  бб , 
18 300 Пирот , са назнаком : “Понуда за јавну набавку услуга  – 
Осигурање имовине , запослених и моторних возила ЈНМВ бр. 02/2017 
– НЕ ОТВАРАТИ “. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 12.04.2017. године до 12 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 пријема понуде . У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде .  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде 
могу подносити , сматраће се неблаговременом .  
Понуда се доставља у писаном облику , у једном примерку , на обрасцима 
из конкурсне документације , читко попуњена – откуцана , или написана 
необрисивим мастилом , и оверена од стране овлашћеног лица понуђача .  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 
који су саставни део конкурсне документације . Подаци који нису уписани у 
приложене обрасце , односно подаци који су уписани мимо образаца неће 
се уважити , и таква понуда ће бити одбијена .  

 12



Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – 
спиралом у целини и запечаћени , тако да се не могу накнадно убацивати , 
одстрањивати или замењивати појединачни листови , односно прилози , а 
да се видно не оштете листови или печат .  
Место , време и начин отварања понуда : Отварање понуда ће бити 
извршено дана 12.04.2017. године у 12,30 часова  у седишту Дома 
здравља Пирот , Војводе Момчила  бб , Пирот . Отварању понуда могу 
присуствовати представници понуђача уз претходну предају писменог 
пуномоћја . 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду , група понуђача може да се 
определи да обрасце у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији , изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под  материјалном и кривичном одговорношћу 
( нпр. Изјава о независној понуди , Изјава о испуњавању услова из чл. 75. 
Закона ) , који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког 
понуђача из групе понуђача . У случају да се понуђачи определе да један 
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији ( изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу ) , наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке , а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона .  
 
 
3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ 
ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА 
КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА , УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА  
 
Ова јавна набавка  није обликована у истоврсне целине – партије.  
 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено .  
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
 
У року за подношење понуда понуђач може да измени , допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуда . 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља . Уколико се измена понуде односи на 
понуђену цену , цена мора бити изражена у динарском износу , а не у 
процентима .  
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Измену , допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : Дом 
здравља Пирот , Војводе Момчила  бб , 18 300 Пирот , са назнаком :  
“ Измена понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине , 
запослених и моторних возила ЈНМВ бр 02/2017 – НЕ ОТВАРАТИ “ или 
“ Допуна понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине , 
запослених и моторних возила ЈНМВ бр 02/2017 – НЕ ОТВАРАТИ “ или  
“ Опозив понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине , 
запослених и моторних возила ЈНМВ бр 02/2017 – НЕ ОТВАРАТИ “ или  
“ Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Осигурање 
имовине , запослених и моторних возила ЈНМВ бр 02/2017 – НЕ 
ОТВАРАТИ “ 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача . У 
случају да понуду подноси група понуђача , на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди . 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду .  
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду .  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач , нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда , 
У обрасцу понуде ( поглавље VI ) , понуђач наводи на који начин подноси 
понуду , односно да ли подноси понуду самостално , или као заједничку 
понуду , или подноси понуду са подизвођачем .  
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   
 
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем . Уколико 
понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде       
( поглавље VI ) наведе да понуду подноси са подизвођачем , проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу , а који не може 
бити већи од 50% , као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача .  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача , уколико 
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу .  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем , тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци . 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације , у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова ( Образац Изјаве из 
поглавља IV одељак 3. ). 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке , односно извршење уговорних обавеза , без обзира 
на број подизвођача . 
Понуђач је дужан да наручиоцу , на његов захтев , омогући приступ код 
подизвођача , ради утврђивања испуњености тражених услова .  
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
Понуду може поднети група понуђача . 
Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке , а који обавезно садржи  :  

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације , у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова ( Образац изјаве из поглавља IV 
одељак 3 ) . 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу .  
 
 
9. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда . 
У случају истека рока важења понуде , наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде . 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду .  
 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  
 
Цена мора бити исказана у динарима , са и без пореза на додату вредност , 
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке , с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност .  
Цена је фиксна и не може се мењати . 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити 
у складу са чланом 92. Закона .  
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ , ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ , УСЛОВИМА РАДА И СЛ. , А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи , 
Министарства финансије и привреде . 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике , развоја и заштите животне 
средине . 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада , запошљавања и социјалне политике .  
 
 
12. ЗАШТИТА ПОДАТАКА  
 
Наручилац је дужан да : 

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
које је као такве , у складу са законом , понуђач означио у понуди ; 

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди ; 

- чува као пословну тајну имена , заинтересованих лица , понуђача , 
као и податке о поднетим понудама до отварања понуда  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова , 
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и 
рангирање понуде .  
 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
 
Заинтересовано лице може , у писаном облику ( или путем електронске 
поште или факса ) на адресу наручиоца – Дом здравља Пирот , Војводе 
Момчила бб , 18 300 Пирот , тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже 
наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде . 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 ( три ) дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације , одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници .  
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ,, Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
ЈНМВ бр. 02/2017 “. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда , дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда .  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију . 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено . 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона .  
 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА   
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу , вредновању и упоређивању понуда , а може да врши 
контролу ( увид ) код понуђача , односно његовог подизвођача ( члан 93. 
Закона ) . 
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 је 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 .  
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 .  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга ЈНМВ бр. 02/2017 
 – Осигурање имовине , запослених и моторних возила  донеће се 
применом критеријума ,, најнижа понуђена цена “ . У ситуацији када 
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће 
избор најповољније понуде извршити на основу осталих елемената из 
понуде и то следећим редоследом : 
- рок исплате одштетног захтева 
- рок плаћања премије  
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену , као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
исплате одштетног захтева . У случају исте понуђене цене , истог понуђеног 
рока исплате одштетног захтева као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања .   
 
 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и 
условима рада , заштити животне средине , као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда                
( Образац изјаве из поглавља Х  ). 
 
 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail  mima.domzdravljapirot@gmail.com , факсом на број 010/305-395 или 
препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу Дом здравља Пирот , Војводе 
Момчила бб , 18 300 Пирот . 
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 3 (три) дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 
претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 
до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) 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 
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могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. 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 за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења 
захтева поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке 
административне таксе који се налази на сајту Комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. 
Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да 
садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 
Закона. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, 
прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи 
следеће елементе: 
 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за 
пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши (60.000,00 динара); 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које 
се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 
за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 
(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
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Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 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. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона . 
 
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН   
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона . 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права , у складу 
са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона .  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број ______________ од _____________ за јавну набавку услуга – 
Осигурање имовине , запослених и моторних возила Дома здравља Пирот 
ЈНМВ бр. 02/2017 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

  
Назив понуђача :  

 

 
Адреса понуђача :  

 

 
Матични број понуђача :  

 

 
Порески идентификациони 
број понуђача (ПИБ) :  

 

 
Име особе за контакт :  

 

 
Електронска адреса 
понуђача  ( е-mail ) :  

 

 
Телефон :  

 

 
Телефакс :  

 

 
Број рачуна понуђача и 
назив банке :  

 

 
Лице овлашћено за 
потписивање уговора :  

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ :  

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

Напомена :  

 
1) 

 
Назив подизвођача : 

 

  
Адреса :  

 

  
Матични број :  

 

  
Порески идентификациони 
број :  

 

  
Име особе за контакт :  

 

 Проценат укупне 
вредности набавке који ће 
извршити подизвођач : 

 

 Део предмета набавке који 
ће извршити подизвођач : 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача : 

 

  
Адреса :  

 

  
Матични број :  

 

  
Порески идентификациони 
број :  

 

  
Име особе за контакт :  

 

 Проценат укупне 
вредности набавке који ће 
извршити подизвођач : 

 

 Део предмета набавке који 
ће извршити подизвођач : 

 

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

 22



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

Напомена :  

 
1) 

 
Назив учесника у 
заједничкој понуди : 

 

  
Адреса :  

 

  
Матични број :  

 

  
Порески идентификациони 
број :  

 

  
Име особе за контакт :  

 

 
2) 

 
Назив учесника у 
заједничкој понуди : 

 

  
Адреса :  

 

 
 

 
Матични број :  

 

  
Порески идентификациони 
број :  

 

  
Име особе за контакт :  

 

 
3) 

 
Назив учесника у 
заједничкој понуди : 

 

  
Адреса :  

 

  
Матични број :  

 

  
Порески идентификациони 
број :  

 

  
Име особе за контакт :  

 

Табелу Подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду , а уколико има већи број учесника 
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели , потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака , да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5 ) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Осигурање имовине , запослених и 
моторних возила Дома здравља Пирот ЈНМВ 02/2017 
 
 
 
 
 
 

1. Укупна понуђена цена  је __________________  динара без ПДВ-а , 
односно __________________ динара са ПДВ-ом . 
 

Рок исплате одштетног захтева је _________ дана од дана формирања и 
предаје документације осигуравајућој кући . 
 
Рок плаћања премије је ________ дана од дана пријема фактуре са 
обрачунатом премијом . 
 
Плаћање премије ће се вршити ___________________________________ . 

                                           ( навести начин плаћања : на 12 месечних 
рата , квартално , полугодишње ) 
 
 
 

 
 
 
                Датум                                                                                   Понуђач 
                                                           М. П. 
_______________________                                    _______________________   
 
 
Напомене :  
Образац понуде понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени . 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду , група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити , потписати и печатом оверити образац понуде. 
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6)СПЕЦИФИКАЦИЈА - СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 
 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

 
          

6.1.СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ 
ОПАСНОСТИ– ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА са укљученим доплатком за откуп 

амортизоване вредности код делимичних штета 
 
Ред. 
број 

Предмет осигурања Сума осигурања  Износ премије на 
годишњем нивоу 
без ПДВ-а (у 
динарима) 

1. ЗГРАДЕ – масивне грађе П+1 127.661.575,62  
 
 
 
 

1.1 
 

-изливање  воде први ризик  
6.383.079,00 

 

1.2 
 
 

-поплава , високе воде 
    први ризик 

 
6.383.079,00 

 

 2.  ОПРЕМА – укупно 35.624.119,2     

 2.1 - изливање воде први ризик 395.428,00  

2.2 - поплава ,високе воде први 
ризик 

 
395.428,00 
 
 

 

                                                                              
                                                          Укупно премија без ПДВ-а : 
                                                                                                   

 
_____________ 
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6.1.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ 
ОПАСНОСТИ  -ЗАЛИХЕ 

 
 

   
Ред. 
број 

Предмет осигурања Сума осигурања Износ премије 
на годишњем 
нивоу без ПДВ-а 
(у динарима) 

1. 
 
 
 
 
 

Залихе потрошни 
материјал 
На суму осигурања 

5.687.136,46  

-Изливање воде први ризик 284.357,00  

-поплаве и високе воде први 
ризик 

 
284.357,00 
 

 

                                                                              
                                                Укупно премија без ПДВ-а : 
                                                                                                  

 
_____________ 
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6.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА МАШИНЕ ОД ЛОМА са укљученим 
доплатком за откуп амортизоване вредности код делимичних штета и 

доплатком за откуп учешћа осигураника у штети 
 
 
 
 
 
 
 
Ред. 
број 

Предмет осигурања Сума 
осигурања  

Износ премије 
на годишњем 
нивоу без ПДВ-
а (у динарима) 

1. 
 
 

Механичка опрема у саставу 
грађевинских објеката 

 
 8.936.310,29 

 
 
 
 

2. Медецинска 
опрема,електронски уређаји 
и остала опрема 

 
35.624.119,2    

 
 
 
 

 
                                                                                   
Укупнo премија без ПДВ-а : 
 
 

 
 
_____________ 
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6.3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА  ОД  ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И 
РАЗБОЈНИШТВА 

 
 

 
Ред. 
број 

Предмет осигурања Сума 
осигурања 

Износ премије 
на годишњем 
нивоу без 
ПДВ-а (у 
динарима) 

1. 
 
 
 

Опрема  1.000.000,00   

Доплатак за откуп учешћа 
осигураника у штети – 
франшиза 
   

 
 
 

 

Објекат ради 24 часа 
2.  

Залихе  
 
200.000,00  

 

Доплатак за откуп учешћа 
осигураника у штети – 
франшиза 
   

 
 

 

Објекат ради 24 часа 

                                                  
                                                  
                                       Укупно премија без ПДВ-а  : 

 
___________ 
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6.4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА  РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ 
ОПРЕМЕ са укљученим доплатком за откуп амортизоване вредности 
код делимичних штета и доплатком за откуп учешћа осигураника у 

штети 
 

 
 
Ред. 
број 

Предмет осигурања Сума 
осигурања 
 

Износ премије 
на годишњем 
нивоу без 
ПДВ-а ( у 
динарима) 

 
 
 
1. 
 

 
 
 
Рачунари и опрема 
     

 
 
6.175.334,91 
 
 

 

              
 
                        Укупно премија без ПДВ-а : 

 

 
 

  УКУПНО премија  6.1+6.1.2+6.2+6.3+6.4 без ПДВ-а: 
 

 

 
               УКУПНО премија ПДВ  :___________% 

                                                   

 

 
Укупно премија 6.1+6.1.2+6.3+6.4 са ПДВ-ом : 

 

 
 
 
              Датум                                                                                   Понуђач 
                                                           М. П. 
_______________________                                    _______________________   
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 – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

6.5.  СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
          
            
 

 

 
 
 
 
Ред. 
број 

 
 
 
 

Услуге 

 
 
 
Осигурана 
сума по 
једном 
раднику 

Износ 
премије 
осигурања 
за једног 
радника на 
годишњем 
нивоу без 
ПДВ-а 

 
1. 

Колективно осигурање запослених од последица 
несрећног случаја ( незгоде ) у Дому здравља Пирот - 
број запослених 276 

 1. за случај смрти услед 
несрећног случаја 

 
250.000,00  

 
 

 
2 . за случај трајног губитка 
опште радне способности 
(инвалидитета ) 

 
 
500.000,00  

 
 

 
УКУПНО :

   

УКУПНО за 276 запослена без ПДВ -  a  :   

 
 
 
УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА 
(број радника-276 ) ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) 
на годишњем нивоу износи ________________ динара без ПДВ-а , 
односно _____________ динара са ПДВ-ом . 
 
    
 
             Датум                                                                                   Понуђач 
                                                           М. П. 
_______________________                                    _______________________   
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 – ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 
 
 
 
 
                               6.6.ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ 
 
 
 
 
 

R. 
br. 

VRSTA 
VOZILA I 
GODINA 
PROIZV. 

MARKA I TIP, 
REGISTARSKA 
OZNAKA 

KW       

VISINA 
PREMIJE 
AUTO-
ODGOVOR
NOST (bez 
PDV-a) 

BROJ 
putnika    
(prof.vo
zač + 
putnici )

VISINA 
PREMIJE 
OSIGURANJA 
PUTNIKA  
(bez PDV-a) 

Ukupna 
premija            
( auto-
odgovornost 
+ osiguranje 
putnika ) bez 
PDV-a 

1. putničko 
1995 

ZASTAVA JUGO 
TEMPO 1,1 
PI011-ŽČ 

40,50  1+4   

2 putničko 
2013 

FIAT PANDA 1,2 
PI026-GI 51,00  1+4   

3 putničko 
1995 

ZASTAVA JUGO 
45 KORAL GT 
PI016-ČG             

33,00  1+4   

4 putničko 
2007 

CHEVROLET 
LACETTI 4D 
PI015-YD                   

70,00  1+4   

5 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZILO 
2009 

CITROEN 
JUMPER 
FT33L2H22.2HDI 
PI016-ČĆ   

74,00  1+5   

6 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZILO 
2009 

CITROEN 
JUMPER 
FT33L2HI2.2HDI 
PI014-ŠT     

74,00  1+5   

7 putničko 
2002 

ZASTAVA JUGO 
TEMPO 1.1             
PI020-NČ                  

40,00  1+4   

8 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZI O L
2002 

VAZ LADA NIVA 
1.7 4X4                      
PI018-ŠD                   

59,00  1+4   

9 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZI O L
2003 

TOYOTA LAND 
CRUISER              
PI018-RČ                  

97,00  1+3   
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10 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZI O L
2008 

CITROEN 
BERLINGO 1.6 
HDI  
PI020-VO                 

66,20  1+2   

11 putničko 
1989 

LADA NIVA               
PI021-ČD                  59,00  1+4   

12 putničko 
2009 

RENAULT CLIO 
1.5 DCI   
 PI028-ĐY 

50,00  1+4   

13 putničko 
2010 

RENAULT CLIO        
PI028-ĐW 63,00  1+4   

14 putničko 
2000 

ZASTAVA JUGO 
TEMPO                   
PI015-ĆH 

40,40  1+2   

15 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZI O L
2004 

CITROEN 
JUMPER FV 
STANDARD 33MH 
PI012-WA 

74,00  1+6   

16 putničko 
2000 

ZASTAVA JUGO 
PI015-ĆI    40,40  1+2   

17 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZI O L
2009 

CITROEN 
JUMPER 
FT33L2H22.2HDI  
PI016-ĆF 

74,00  1+5   

18 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZI O L
2009 

CITROEN 
JUMPER 
FT33L2H22.2HDI   
PI016-ĆĐ 

74,00  1+5   

19 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZILO 
2014 

CITROEN 
JUMPER 35 L3H2 
HDI 130     
 PI033-BĐ 

96,00  1+5   

20 putničko 
2006 

RENAULT 
MEGANE 1.5 DCI   
PI020-HR 

63,00  1+4   

21 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZI O L
2009 

CITROEN 
JUMPER 
FT33L2H2.2HDI   
PI014-UD 

74,00  1+5   

22 putničko 
2012 

VAZ LADA 1.7 I 
4X4                         
PI023-FŠ 

61,00  1+4   

23 putničko 
2015 

VAZ LADA NIVA   
PI032-CĆ 61,00  1+3   

24 putničko 
2005 

RENAULT CLIO 
1.2 GENERIQUE   
PI021-UM 

43,00  1+4   

25 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZI O L
2003 

CITROEN 
JUMPER 33 M 2.0 
HDI  
 PI006-JD 

62,00  1+5   

 32



26 putničko 
1990 

ZASTAVA LADA 
1300 KARAVAN  
PI006-FČ 

48,00  1+4   

27 putničko 
2006 

RENAULT 
KANGOO                  
PI004-XJ 

45,00  1+4   

28 putničko 
2009 

RENAULT CLIO 
1.5 DCI                     
PI028-KŠ 

50,00  1+4   

29 
TERETNO 
VOZILO 
1998 

ZASTAVA JUGO 
SKALA POLI 101 
55                              
PI004-ČK 

40,50  1+1   

30 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZILO 
2012 

IVECO DAILY 
35S11V 
PI028-WC 

78,00  1+4   

31 Teretno 
2011 

RENAULT 
CANGOO 
PI035-MP 

50,00  1+1   

32 Putničko 
2011 

RENAULT CLIO 
PI035-MĐ 50,00  1+4   

33 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZILO 
2015 

CITROEN 
YAMPER 
PI035-LU 

96,00  1+4   

34 
SPECIJALNO 
MOTORNO 
VOZILO 
2006 

MERCEDES 
SPRINTER 
416 
Pi034-ŽY 

115,00  1+2   

35 
Putničko 
vozilo 
2016 

LADA NIVA  
PI035-KĆ 61,00  1+3   

 
УКУПНО без ПДВ-а :  

    

 
УКУПНО са ПДВ-ом : 

    

 
Напомена :  понуђена премија мора да садржи                                                                             
1 . Годишњу премију за осигурање власника/корисника моторних возила од 
одговорности за штету причињену трећим лицима ( ауто-одговорност ) за 
свако возило појединачно према списку возила из горње табеле  
2 . Годишњу премију осигурања возача и путника (осигурање путника ) у 
возилу од последица несрећног случаја , на суму осигурања од 100.000,00 
за случај смрти и 200.000,00 за инвалидитет . 
3. Плаћање премије у целини  вршиће се сукцесивно за свако возило 
појединачно а по истеку осигурања за свако возило . 
 
Укупна годишња премија за осигурање од ауто-одговорности  ( са 
укљученом премијом осигурања путника у возилу ) за возила из табеле  
износи ______________ динара без ПДВ-а , односно ________________ 
динара са ПДВ-ом . 
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SPISAK VOZILA DOMA ZDRAVLjA PIROT  
 
 
 

Red. 
broj 

TIP 
VOZILA 

 

REGISTARSKI 
BROJ 

VOZILA 

Godište BROJ 
ŠASIJE 
VOZILA 

BROJ MOTORA 
VOZILA 

1. CITROEN 
YAMPER 

PI-006-JD 2003 VF7ZBAMFB 
17093948 

PSARHVIOOYER 
4034904 

2. CITROEN 
YAMPER 

PI-012-WA 2004 VF7ZBRMNB 
17370977 

             10DZ304007011 

3. CITROEN 
YAMPER 

PI-014-UD 2009 VF7YBAMFB 
11648285 

PSA4HV10TRJ 
10312145 

4. CITROEN 
YAMPER 

PI-014-ŠT 2009 VF7YBAMFB 
11647549 

PSA4HV1010 
TRJ10311843 

5. CITROEN 
YAMPER 

PI-016-ĆF 2009 VF7YBAMFB 
11661803 

PSA4HV10TRJ 
10316138 

6. CITROEN 
YAMPER 

PI-016-ĆĐ 2009 VF7YBAMFB 
11664653 

PSA4AV10TRJ 
10317138 

7. CITROEN 
YAMPER 

PI-016-ČĆ 2009 VF7YBAMFB 
11663862 

PSA4HV10TRJ 
10315223 

8. CITROEN 
BERLINGO 

PI-020-VO 2008 VF77E9HXC 
67017521 

PSA9HO21OJBAC 
0037576 

9. TOJOTA 
LAND 
KRUZER 

PI-018-RČ 2004 JTERB71J4000 
18904 

0428342 

10. LADA 
NIVA 
  

PI-023-FŠ 2012 XTA21214OC20 
47022 

212149459608 

11. LADA 
NIVA 

PI-021-ČD 1999 HTA212130W13 
64421 

212135280012 

12. LADA 
NIVA 

PI-018-ŠD 2002 XTA2121302167 
1739 

212137076591 

13. JUGO 55 PI-015-ĆH 2000 VX1145A000106 
9097 

128A0641563161 

14. JUGO 55 PI-015-ĆI 2000 VX1145A000106 
9061 

128A0641563175 

15. JUGO 45 PI-016-ČG 1995 VX1145A00010 
4135 

100GL0640365906 

16. RENO 
CLIO 

PI-021-UM 2005 VF15B2DEF3362
8227 
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17. FIAT 
PANDA 

PI-026-GI 2013 YFA31200003152
316 

 

18. RENO 
CLIO 

PI-028-ĐY 2010 VF1CR1F0H432 
87275 

K9KT766RO86491 

19. RENO 
CLIO 

PI-028-KŠ 2009 VF1CR1GOH41 
401056 

K9KM768D287960 

20. RENO 
CLIO 
 

PI-028-ĐW 2009 VF1CR1GOH40 
887404 

K9KM768RO15080 
 

 
21. JUGO 55 PI-020-NČ 2002 VX1145AOO010 

77479 
128A0641574612 

22. RENO 
MEGAN 

PI-020-HR 2006 VF1BMSF05367 
47381 

 

23. JUGO 55 PI-011-ŽČ 1995 VX1145A00010 
39629 

128A0641517780 

24. ŠEVROLET 
LAĆETI 

PI-015-YD 2007 KL1HF197J8K74 
3312 

 

25. LADA 
KARAVAN 

PI-006-FČ 1990 XTA21040OL02 
43562 

21041098858 

26. ZASTAVA 
POLI 

PI-004-ČK 1998 VX1128AOO010 
5774 

128A0641540718 

27. RENO 
CANGOO 

PI-004-XJ 2006 VF1KCTFEF354 
19063 

D001849 

28. IVEKO  
DAILY 

PI-028-WC 2012 ZCFC3571605936
162 

F1AE3481AA0211715490 

29. CITROEN 
YAMPER 

PI-033-BĐ 2015 VF7YCTMFC127
28070 

 

30. LADA NIVA PI-032-CĆ 2015 XTA212140F2218
722 

212140667227 

31. RENAULT 
CANGOO 

PI-035-MP 2011 VF1VW1AB5448
75559 

K9KA800D094593 

32. RENAULT 
CLIO 

PI-035-MĐ 2011 VF1CR270E4593
4137 

K9KT766R115314 

33. CITROEN  
YAMPER 

PI-035-LU 2016 VF7YCTMFC129
77472 

PSA4H0310TRJA0888051 

34. MERCEDES 
SPRINTER 
416 

PI-034-ŽY 2006 VDB9046121R94
5137 

612981285403 

35. LADA NIVA PI-035-KĆ 
 

2016 XTA212140G225
0640 

212140744098 

 
 

 
 
 

 35



 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

УКУПНО -Осигурање имовине , запослених и моторних возила 
 
 
 

 

I  
УКУПНА ПРЕМИЈА (ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 

ИМОВИНЕ+ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ЛИЦА+ПРЕМИЈА 
ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА) БЕЗ ПДВ-А: 

  

II  
                            УКУПНО ПРЕМИЈА ПДВ:  

III 
УКУПНА ПРЕМИЈА (ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 

ИМОВИНЕ+ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ЛИЦА+ПРЕМИЈА 
ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА) СА ПДВ-ОМ: 

 

 
 
 

 
 
                 Датум                                                                               Понуђач 
                                                           М. П. 
_______________________                                    ____________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 

VII. МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора 

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту, 
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора) 

 
На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____2017. 
године, закључује се 

 
У Г О В О Р 

О јавној набавци услуга: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ,ЗАПОСЛЕНИХ И 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

ДОМА ЗДРАВЉА ПИРОТ (на период од једне године) 
У поступку ЈН мале вредности број  02/2017 

 
Закључен између:  
 
1. ДОМА ЗДРАВЉА ПИРОТ, ул. Војводе Момчила бб, 18 300 Пирот, кога 
заступа др Радован Илић директор /у даљем тексту: Уговарач 
осигурања/ и  
 
2. __________________________________________________________, 
кога заступа ______________________________________________ 
   /у даљем тексту: Осигуравач/ 
 
    Подаци о Уговарачу осигурања:                   Подаци о Осигуравачу: 
ПИБ: 107161326 ПИБ:  
Матични број: 17817795 Матични број:  
Број рачуна: 840-833661-96 Број рачуна:  
Телефон: 010/305-399 Телефони:  
Телефакс: 010/305-395 Телефакс:  
E-mail: dzpirot@open.telekom.rs E-mail:  

 
Уговорне стране су се договориле о следећем: 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- Уговарач осигурања, спровео  поступак јавне набавке осигурања 
имовине, моторних возила и лица запослених у Дому здравља Пирот, 
у свему у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник  РС’’, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15); 

- Осигуравач  доставио Понуду број ________, од____.2017., заведена 
код Уговарача осигурања под бр.______ у свему у складу са 
Конкурсном документацијом;  
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- Уговарач осигурања изабрао  Осигуравача за вршење услуге 
осигурања имовине,лица и моторних возила на основу Одлуке о 
додели уговора бр._______, од _____ 

         
 

Члан 1. 
 
Осигуравач се обавезује да врши услугу осигурања имовине, запослених и 
моторних возила Осигураника у свему према понуди осигуравача број 
_______ од _______2017. године, заведену код уговарача осигурања под 
бројем _______ од ______2017. , која чини саставни део овог уговора и то: 
 

Члан 2. 
 
 Уговорне стране су сагласне да овај уговор производи правно 
дејство даном потписивања одговарајућих Полиса осигурања, од стране 
Уговарача осигурања и Осигуравача, на обрасцу који утврђује Осигуравач, 
које чини саставни део овог уговора. 
 Осигуравач се обавезује да Полисе осигурања из става 1. овог 
члана, које ће Уговарач осигурања потписати , изда Уговарачу осигурања на 
укупну суму осигурања за имовину и за лица (посебно) а за моторна возила 
(плаћање премије у целини  вршиће се сукцесивно за свако возило 
појединачно а по истеку осигурања за свако возило) , у три примерка и да 
му преда Опште и Посебне услове Осигуравача, који чине саставни део 
овог уговора. 
 Осигуравач се обавезује да Опште и Посебне услове Осигуравача 
достави Уговарачу осигурања и у електронској форми. 
 У случају да је Осигуравач група понуђача, носилац посла је дужан 
да изда Полисе из става 2. овог члана и да врши исплату штете. 
 Осигуравач се обавезује да приликом потписивања уговора, 
Уговарачу осигурања преда бланко меницу за добро извршење посла уз 
приложен депо картон, на износ  од 10% од вредности понуде са 
урачунатим порезом на премију. 

 
Члан 3. 

  
 Овај уговор се закључује на период од 12 месеци, и то почев од 
_______.2017. закључно са ________201_. годином. 

 
Члан 4. 

 
 Осигуравач се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора врши у 
складу са овим уговором, позитивноправним прописима, нормативима и 
стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке.  
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Члан 5. 
 

 Цена услуге, односно износ премије, утврђује се у укупном износу од 
____________динара без ПДВ-а,а са ПДВ-ом износи____________ на 
годишњем нивоу. 
 Цена услуге, односно износ премије, из става 1. овог члана је 
фиксна  у току важења овог уговора, односно у периоду од _______.2017. 
закључно са __________201__. годином. 
 Премијске стопе су фиксне за све време трајања овог уговора. 
  

Члан 6. 
  
 Осигураник се обавезује да доспелу премију осигурања, увећану за 
припадајући порез, плаћа у 12 једнаких месечних рата, у року до 30 
дана, рачунајући од дана достављања рачуна од стране Осигуравача.  

      Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање 
природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за 
закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у 
више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године). 

 
Члан 7. 

 
 Осигуравач се обавезује да у случају настанка осигураног случаја 
Уговарачу осигурања исплати осигурану суму у року од 14 (четрнаест) дана 
од дана пријема уредне пријаве о настанку осигураног случаја, као и да му 
накнади нужне и корисне трошкове. 
 Осигуравач се обавезује да приликом закључења уговора Уговарачу 
осигурања достави Списак документације неопходне за уредну пријаву 
настанка осигураног случаја.  
  
                                                               Члан 8. 
 
                 Уговарач осигурања се обавезује да у случају настанка 
уговореног осигураног случаја поступа у свему у складу са Општим и 
Посебним условима Осигурања, који чине саставни део усвојене Понуде 
Осигуравача из члана 1. овог уговора. 
 Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене 
штете врши након достављања комплетне документације од стране 
Уговарача осигурања Осигуравачу. 
 Осигуравач се обавезује да оригинал решења о исплаћеној накнади 
доставља Уговарачу осигурања. 

 
Члан 9. 

 
 Уговарачи су сагласни да свака уговорна страна може раскинути 
овај уговор под условима и на начин утврђен у Општим условима 
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осигурања, који чине саставни део усвојене Понуде Осигуравача из члана 1. 
овог уговора. 
 Уговор се може раскинути са отказним роком од 90 дана од дана 
достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. 
 Уговарач осигурања има право једностраног раскида овог уговора у 
свако доба и без отказног рока, уколико Осигуравач не извршава уговорене 
обавезе на уговорени начин, односно уколико у року од 15 дана од дана 
истека рока из члана 7. овог уговора, о чему ће писмено обавестити 
Осигуравача. 
 У случају из става 3. овог члана Уговарач осигурања има право да 
реализује средство финансијског обезбеђења из става 5 члана 2 овог 
уговора.  
 

Члан 10. 
 

 Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из 
овог уговора реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни 
су да спор решава Привредни суд у Нишу. 

 
Члан 11. 

 
 У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу 
примене одредби овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и других позитивноправних прописа. 
 
  Члан 12. 
 
                      Прилози и саставни делови уговора су: 
                                     -Прилог бр.1.Конкурсна документација 

 -Прилог бр.2.Понуда Осигуравача  
 

                                                          Члан 13. 
 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих 2 
(два) примерка задржава Уговарач осигурања  и 2 (два) примерка 
Осигуравач. 
ЗА ОСИГУРАВАЧА                                         ЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА,                            
ДИРЕКТОР,                                                                               
                                                                                    Др Радован Илић  
_______________ _____________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона , понуђач _______________________  
( навести назив понуђача ) , доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде , како следи у табели :  
 
 

 
ВРСТА ТРОШКА 

 
ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова . 
 
 
 
Напомена : достављање овог обрасца није обавезно .  
 
 
 
 
 
              Датум                                                                                   Понуђач 
                                                           М. П. 
_______________________                                    _______________________   
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IХ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона , ____________________________________ , 

                                                    ( Назив понуђача ) 
 
даје :  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке услуга – Осигурање имовине , запослених и 
моторних возила ЈНМВ бр. 02/2017 , поднео независно , без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима .  
 
 
 
 
 
 
 
 
              Датум                                                                                   Понуђач 
                                                           М. П. 
_______________________                                    _______________________   
 
 
 
 
 
Напомена : Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом .  
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Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 . 

СТ . 2 ЗАКОНА  
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као овлашћено лице 
понуђача/члана групе понуђача/подизвођача дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 
Понуђач/ члан групе понуђача / подизвођач      
             
  

________________________________________ 
( навести назив понуђача , члана групе понуђача или подизвођача ) 

 
 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. 
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности 
услуга ЈНМВ 02/2017 Осигурање имовине , запослених и моторних возила. 
 
 
 
 
 
 
              Датум                                                                     Потпис овлашћеног лица 
                                                           М. П. 
_______________________                                    _______________________   
 
 
Напомена : У случају подношења понуде са подизвођачем /има или 
заједничке понуде образац копирати. Уколико понуђач, подизвођач или 
било који од понуђача из групе понуђача не попуне, не потпишу, не овере и 
не доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити као 
неприхватљива.  
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