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На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012) ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта упућује  

 
 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

За јавну набавку мале вредности услуга – осигурања имовине , ауто осигурање 
(АО) и осигурање запослених (КН) 

 
 
1. Предмет јавне набавке је набавка услуга осигурања  имовине, ауто осигурање (АО) и 
осигурање запослених ( КН ) ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта за период у 
трајању од једне године. 

 
2.Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица (домаћа или страна) 
која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) као и услове утврђене конкурсном 
документацијом. 
 
Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке у  
складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.  
124/2012) понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и    
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове. Наручилац задржава 
право да накнадно захтева доказе наведене у члану 77. Закона о јавним  набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012). 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у  
заједничкој понуди или као подизвођач. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део  
конкурсне документације. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“.  
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 
су: 
1.премија осигурања (цена)                                                                 80 бодова 
2.износ бесповратних средстава превентиве коју ће             
  одобрити понуђач                                                                               20 бодова 
                                                                                                   ----------------------------- 
                                                          УКУПНО:                                    100 бодова 
 
ПРЕМИЈА         за најниже понуђену премију 80 бодова. 
                             Најповољнија понуда по основу критеријума висина премије је                               
понуда са најнижом премијом. 
                         Остале понуђене премије се пондеришу формулом: 
 
                   Најмања премија x максимални бодови(80) 
           _________________________________________________ 
                             
                                  Понуђена премија 
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ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕВЕНТИВЕ КОЈУ ЋЕ ОДОБРИТИ 
ПОНУЂАЧ 
Висина превентиве до 10% од премије:                   0 бодова 
Висина превентиве од 10 до 20% од премије       15 бодова 
Висина превентиве преко 20% од премије:          20 бодова   
 
Возила улазе у укупну премију која ће се бодовати кроз критеријуме.                                           
 
Начин пондерисања за сваки елемент критеријума наведен је у конкурсној 
документацији. 
 
Услуга јавне набавке осигурања имовине, ауто осигурање (АО) и осигурање 
запослених (КН) обликована је у 5 ( пет ) партија и то : 
- осигурање имовине од пожара 
- осигурање од лома машина 
- осигурање електронских рачунара  и преносивих ел.уређаја 
- ауто осигурање моторних возила ( АО)  
- колективно осигурање радника од последица несрећног случаја (КН) 
 
Уговори ће бити закључивани за сваку партију појединачно или за целокупно 
осигурање. Понуђач доставља понуду за свих 5 пaртијa, уколико не достави понуду за 
свих пет партија понуда се неће узети у разматрање. 
 
4. Рок за доставу понуде је 16.05.2014. године до 12,00 часова. Понуда ће се сматрати 
благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) 
најкасније до наведеног рока за достављање понуда. Комисија за јавне набавке 
наручиоца,  по окончању поступка отварања понуда, вратиће неблаговремено поднете 
понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
 Понуде за јавну набавку услуга заведену под бројем 06/2014 ЈНМВ доставити у 
запечаћеној коверти, препорученом пошиљком или лично, са назнаком “не отварати - 
понуда, јавна набавка услуга ОСИГУРАЊА“ на адресу: ЈП”Национални парк Тара“ 
Бајина Башта, ул. Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, а на полеђини написати: 
назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 
 
 Понуде морају бити јасне и недвосмислене, а важност понуде мора да буде 
најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
5. Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, тј. 
16.05.2014. године у 1215 часова у просторијама управне зграде ЈП”Национални парк 
Тара“ Бајина Башта, ул. Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта канцеларија бр. 
19, у присуству овлашћених представника понуђача, који пуномоћје подносе на самом 
отварању понуда, а које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено 
печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача. 
 
6. Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од дана 
окончања поступка јавног отварања понуда. 
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7. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од јавног отварања понуда и 
достављена понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења. 
 
8. Додатне информације у вези са предметном набавком могу се добити на телефон:  
031/863-644, Станић Михаило 
 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

За јавну набавку мале вредности услуга – осигурања имовине, ауто осигурање ( 
АО  ) и осигурање запослених ( КН ) 

 
1.ЈП”Национални парк Тара“ Бајина Башта, ул. Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина 
Башта,  www.nptara.rs, расписује јавну набавку мале вредности број 06/2014 - набавку 
услуга – осигурања имовине, ауто осигурање ( АО ) и осигурање запослених ( КН ) 
ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта. 
 
2.Контакт особе: Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности набавке услуга 
– осигурања имовине, ауто осигурање (АО)  и осигурање запослених ( КН) 
ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта у следећем саставу: 
-           Александар Симић,-председник комисије  
- Јањић Радан-чћан  
- Станић Михаило-члан 
-           Милорад Новаковић-члан 
Заменици чланова комисије: 

- Ђурић Александар-заменик председника 
- Петровић Љубан-заменик Јањић Радана 
- Даговић Иван-заменик Станић Михаила 
- Петковић Бранко-заменик Новаковић Милорада 

 
Контакт телефон 031/863-644, Станић Михаило и Симић Александар. 

 
3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

За јавну набавку мале вредности услуга – осигурања имовине, ауто осигурање 
(АО) и осигурање запослених (КН) 

1.Предмет јавне набавке је набавка услуга осигурања  имовине, ауто осигурање (АО) и 
осигурање запослених (КН) ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта за период у 
трајању од једне године.  

 
2.Ознака из општег речника набавке је 66510000. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА 
 

       Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:              ДОКАЗИ уз понуду: 
1) да је понуђач регистрован 
код надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар; 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извода из регистра надлежног Привредног суда; 

2) да понуђач 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; 

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) да понуђачу није 
изречена мера забране 
обављања делатности, која 
је на снази у време 
објављивања односно слања 
позива за подношење 
понуда; 

3) потврде привредног и прекршајног суда да понуђачу није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције 
за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности; 

4) да је понуђач измирио 
доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са прописима 
Републике Србије или 
стране државе када има 
седиште на њеној 
територији; 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да 
је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 

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

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од 
стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. 

Va`e}a dozvola Narodne banke Srbije za obavqawe poslova 
osigurawa 

6) Да понуђач располаже 
неопходним финансијским 
капацитетом 

6) Неопходним финансијским капацитетом се сматра пословање без 
губитка у предходне 3 (три) обрачунске године, односно остварен 
нето добитак, а доказује се достављањем БОН – ЈН са извештајем 
овлашћеног ревизора уколико је понуђач обвезник вршења ревизије 
и  Биланс стања и Биланс успеха за 2010., 2011., и 2012. год са 
мишљењем овлашћеног ревизора за 2012. год. Уколико понуђач 
нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја у смислу 
чл. 37. Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 
46/2006, 111/2009 и 99/2011 - др. закон), може их доставити без 
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мишљења овлашћеног ревизора. 
7) Да понуђач располаже 
неопходним пословним 
капацитетом 

7.1.  Неопходним пословним капацитетом се сматра најмање 10 
(десет) полиса осигурања закључених у 2012. год. од пожара и 
неких других опасности на суму осигурања преко 500.000.000,00 
динара (за сваку појединачну полису), што доказује достављањем 
копија полиса. Неопходно је да полисе буду закључене у складу са 
Условима за осигурање од пожара и неких других опасности. 
Наручилац задржава право да на писмени захтев врши увид у 
оригиналну документацију којом понуђач доказује испуњеност 
услова финансијског и пословног капацитета. 
7.2. Ажурност у решавању штета мора бити већа од 90%. 
ДОКАЗ: Сваки понуђач треба да достави: 
А) Број решених штета у 2012-тој години, 
Б) Број одбијених и сторнираних штета у 2012-тој години, 
Ц) Број резервисаних штета на крају 2011-те године, 
Д) Број пријављених штета у 2012-тој години 

8) Да понуђач располаже 
кадровским капацитетом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Неопходним кадровским капацитетом се сматра да понуђач пре 
достављања позива у седишту наручиоца има организациону 
јединицу или стално запосленог радника  на неодређено време 
или на други начин ангажовано физичко,односно правно лице за 
обављање послова пријаве,процене и ликвидације штета 
Докази о испуњености овог услова: 
Извод из правилника  о унутрашњој организацији и 
систематизацији, 
Уговор о раду, 
Уговор о делу, 
Уговор о заступању.. 

9.) Да понуђач располаже 
довољним техничким 
капацитетом 

9) Неопходним техничким капацитетом се сматра довољан 
технички капацитет за извршење предмета јавне набавке – 
поседовање информационог система умрежених рачунара, а 
доказује се изјавом понуђача о техничком капацитету. 

*ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ, А ОДВОЈЕНО ОД ОСТАТКА ПОНУДЕ. 
 
 
 

Датум              ПОНУЂАЧ                                                                       
___________________________        
                                                                       М.П. 
 
НАПОМЕНА: 
 
- Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда  
- Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 

односно слања позива за подношење понуда. 
 
                Понуђач, дужан је 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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ОБРАЗАЦ 
 ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77. 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

 
        Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:            ДОКАЗИ уз понуду: 
1) да је понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извода из одговарајућег регистра; 

2) да понуђач 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; 

2) извод из казнене евиденције, односно уверења 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова да понуђач није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности, која 
је на снази у време објављивања 
односно слања позива за 
подношење понуда; 

3) потврде прекршајног суда да понуђачу није изречена 
мера забране обављања делатности или потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности; 

4) да је понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној 
територији; 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода; 

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

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 
издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. 

Va`e}a dozvola Narodne banke Srbije za 
obavqawe poslova osigurawa 

6) Да понуђач располаже 
неопходним финансијским 
капацитетом 

6) Неопходним финансијским капацитетом се сматра 
пословање без губитка у предходне 3 (три) обрачунске 
године, односно остварен нето добитак, а доказује се 
достављањем БОН – ЈН са извештајем овлашћеног 
ревизора уколико је понуђач обвезник вршења ревизије 
и  Биланс стања и Биланс успеха за 2010., 2011., и 
2012. год  са мишљењем овлашћеног ревизора за 2012. 
год. Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију 
финансијских извештаја у смислу члана 37. Закона о 
рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 
46/2006, 111/2009 и 99/2011 - др. закон), може их 
доставити без мишљења овлашћеног ревизора. 

7) Да понуђач располаже 
неопходним пословним 
капацитетом 

- Неопходним пословним капацитетом се сматра 
најмање 10 (десет) полиса осигурања закључених у 
2012. год. од пожара и неких других опасности на суму 
осигурања преко 500.000.000,00 динара (за сваку 
појединачну полису), што доказује достављањем копија 
полиса. Неопходно је да полисе буду закључене у складу 
са Условима за осигурање од пожара и неких других 
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опасности. Наручилац задржава право да на писмени 
захтев врши увид у оригиналну документацију којом 
понуђач доказује испуњеност услова финансијског и 
пословног капацитета. 
7.2.   Ажурност у решавању штета мора бити већа од 
90%. 
ДОКАЗ: сваки понуђач треба да достави: 
А) Број решених штета у 2012-тој години, 
Б) Број одбијених и сторнираних штета у 2012-тој  
години, 
Ц) Број резервисаних штета на крају 2011-те године, 
Д) Број пријављених штета у 2012-тој години. 

8) Да Понуђач располаже 
кадровским капацитетом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Неопходним кадровским капацитетом се сматра да 
понуђач пре достављања позива у седишту наручиоца 
има организациону јединицу или стално запосленог 
радника на неодређено време или на други начин 
ангажовано физичко лице,односно правно лице за 
обављање послова пријаве,процене и ликвидације 
штета.  
Доказ о испуњености овог услова: 
Извод из правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији, 
Уговор о раду, 
Уговор о делу, 
Уговор о заступању. 

9) Да Понуђач располаже довољним 
техничким капацитетом 
 
 
 
 
 

- Неопходним техничким капацитетом се сматра 
довољан технички капацитет за извршење предмета 
јавне набавке – поседовање информационог система 
умрежених рачунара, а доказује се изјавом понуђача о 
техничком капацитету. 

*ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ, А ОДВОЈЕНО ОД ОСТАТКА ПОНУДЕ. 

 
Датум                                                                                                                                                    
___________________________ 
                                                                                                                               ПОНУЂАЧ                                                                     
                                                                       М.П. 
 
НАПОМЕНА: 
 

- Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда  

- Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда, односно слања позива за подношење понуда. 

                Понуђач, дужан је 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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ОБРАЗАЦ  
ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77. 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 

 
Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:              ДОКАЗИ уз понуду: 

1) да понуђач 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; 

1) извода из казнене евиденције, односно уверења 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова да 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; 

2) да понуђачу није изречена мера 
забране обављања одређених 
послова, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива 
за подношење понуда; 

2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања одређених послова; 

3) да је понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној 
територији; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода; 

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

4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 
издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. 

Va`e}a dozvola Narodne banke Srbije za obavqawe 
poslova osigurawa 

5) Да понуђач располаже 
неопходним финансијским 
капацитетом 

5) Неопходним финансијским капацитетом се сматра 
пословање без губитка у предходне 3 (три) обрачунске 
године, односно остварен нето добитак, а доказује се 
достављањем БОН – ЈН са извештајем овлашћеног 
ревизора уколико је понуђач обвезник вршења ревизије и  
Биланс стања и Биланс успеха за 2010., 2011., и 2012. 
год  са мишљењем овлашћеног ревизора за 2012. год. 
Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију 
финансијских извештаја у смислу чл. 37. Закона о 
рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 
111/2009 и 99/2011 - др. закон), може их доставити без 
мишљења овлашћеног ревизора. 

6) Да понуђач располаже 
неопходним пословним 
капацитетом 

6.1) Неопходним пословним капацитетом се сматра 
најмање 10 (десет) полиса осигурања закључених у 2012. 
год. од пожара и неких других опасности на суму 
осигурања преко 500.000.000,00 дин (за сваку појединачну 
полису), што доказује достављањем копија полиса. 
Неопходно је да полисе буду закључене у складу са 
Условима за осигурање од пожара и неких других 
опасности. Наручилац задржава право да на писмени 
захтев врши увид у оригиналну документацију којом 
понуђач доказује испуњеност услова финансијског и 
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пословног капацитета. 
6.2) Ажурност у решавању штета мора бити већа од 90% 
 ДОКАЗ: сваки понуђач треба да достави: 
А) Број решених штета у 2012-тој години, 
Б) број одбијених и сторнираних штета у 2012-тој години., 
Ц) број резервисаних штета на крају 2011-те године, 
Д) број пријављених штета у 2012-тој години. 

7) Да Понуђач располаже 
кадровским капацитетом 
 

7) Неопходним кадровским капацитетом се сматра да 
понуђач пре достављања позива у седишту наручиоца 
има организациону јединицу или стално запосленог 
радника  на неодређено радно време или на други начин 
ангажовано физичко односно правно лице за обављање 
послова пријаве,процене и ликвидације штета. 
Докази за испуњеност овог услова: 
Извод из правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији, 
Уговор о раду, 
Уговор о делу 
Уговор о заступању. 
 

8) Да Понуђач располаже довољним 
техничким капацитетом 

Неопходним техничким капацитетом се сматра довољан 
технички капацитет за извршење предмета јавне набавке – 
поседовање информационог система умрежених рачунара, 
а доказује се изјавом понуђача о техничком капацитету. 

   
 
 

*ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ, А ОДВОЈЕНО ОД ОСТАТКА ПОНУДЕ. 

 
Датум                                                                                                                                                    
___________________________ 
                                                                                                                               ПОНУЂАЧ                                                                     
                                                                       М.П. 
НАПОМЕНА: 
 

- Доказ из тач. 1) и 3) овог чл. не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда,  

- Доказ из тачке 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда, односно слања позива за подношење понуда. 

 
                Понуђач, дужан је 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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ОБРАЗАЦ  

ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА 

ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
             Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:                     ДОКАЗИ уз понуду: 
1) да је подизвођач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

1) извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2) да подизвођач 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; 

2) извод из казнене евиденције, односно 
уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да подизвођач и 
његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 

3) да подизвођачу није изречена мера 
забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда; 

3) потврде привредног и прекршајног суда 
да подизвођачу није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности; 

4) да је подизвођач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на 
њеној територији; 

4) уверења Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је подизвођач 
измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода; 

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

5) важеће дозволе за обављање 
одговарајуће делатности, издате од стране 
надлежног органа, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. Va`e}a 
dozvola Narodne banke Srbije za 
obavqawe poslova osigurawa 

*ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ 
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ, А ОДВОЈЕНО ОД ОСТАТКА ПОНУДЕ. 

 
Датум                                                                                                                                                    
___________________________        М.П.                            ПОНУЂАЧ    
                                                                                                                                                                                           
НАПОМЕНА: 

- Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда  

- Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 
односно слања позива за подношење понуда. 
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ОБРАЗАЦ  

ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА ИДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА 

ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
   Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:                     ДОКАЗИ уз понуду: 
1) да је понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

1) извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда; 

2) да понуђач 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; 

2) извод из казнене евиденције, односно уверења 
надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да понуђач и 
његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда; 

3) потврде привредног и прекршајног суда да 
понуђачу није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврде Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности; 

4) да је понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној територији; 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија 
и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода; 

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

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће 
делатности, издате од стране надлежног органа, ако 
је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
Va`e}a dozvola Narodne banke Srbije za 
obavqawe poslova osigurawa 

6) Да понуђач располаже неопходним 
финансијским капацитетом 

6) Неопходним финансијским капацитетом се 
сматра пословање без губитка у предходне 3 (три) 
обрачунске године, односно остварен нето добитак, 
а доказује се достављањем БОН – ЈН са извештајем 
овлашћеног ревизора уколико је понуђач обвезник 
вршења ревизије и  Биланс стања и Биланс успеха 
за 2010., 2011., и 2012. годину  са мишљењем 
овлашћеног ревизора за 2012. год. Уколико понуђач 
нема обавезу да врши ревизију финансијских 
извештаја у смислу члана 37. Закона о 
рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 
46/2006, 111/2009 и 99/2011 - др. закон), може их 
доставити без мишљења овлашћеног ревизора. 

7) Да понуђач располаже неопходним 
пословним капацитетом 

- Неопходним пословним капацитетом се сматра 
најмање 10 (десет) полиса осигурања закључених у 
2012. год. од пожара и неких других опасности на 
суму осигурања преко 500.000.000,00 динара 
(за сваку појединачну полису), што доказује 
достављањем копија полиса. Неопходно је да полисе 
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буду закључене у складу са Условима за осигурање 
од пожара и неких других опасности. 
Наручилац задржава право да на писмени захтев 
врши увид у оригиналну документацију којом 
понуђач доказује испуњеност услова финансијског и 
пословног капацитета. 
2)Ажурност у решавању штета мора бити већа од 
90%. 

8) Да Понуђач располаже кадровским 
капацитетом 
 

8) Неопходним кадровским капацитетом се сматра 
да понуђач пре достављања позива у седишту 
наручиоца има организациону јединицу или стално 
запосленог радника  на неодређено време или на 
други начин ангажовано физичко,односно правно 
лице за обављање послова пријаве,процене и 
ликвидације штета. 
Докази о испуњености овог услова: 
Извод из правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији 
Уговор о раду, 
Уговор о делу, 
Уговор о заступању 
  

9) Да Понуђач располаже довољним  
техничким капацитетом 

9) Неопходним техничким капацитетом се сматра 
довољан технички капацитет за извршење предмета 
јавне набавке – поседовање информационог система 
умрежених рачунара, а доказује се изјавом 
понуђача о техничком капацитету. 

 
Датум ___________________________                                                          ПОНУЂАЧ         
                                                                                  
                                                                              М.П.                                                                                                                                                                                 
 
НАПОМЕНА: 

- Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда  

- Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда, односно слања позива за подношење понуда.  

- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
Закона о јавним набавкама. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
1. Понуда се подноси у једном примерку на српском језику, на обрасцима који 
чине саставни део конкурсне документације.  
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко понуњена штампаним 
словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Образац понуде не може се 
попуњавати оловком, фломастером или пенкалом, а свака учињена исправка мора бити 
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Свако бељење или 
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 
2. Сви обрасци морају да буду читко попуњени, потписани од стране овлашћеног 

лица понуђача и печатирани. 
3. Понуђач је дужан да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата елементе уговора. 
4. Понуда са варијантама није дозвољена. 
5. Понуђач понуду подноси непосредно или препорученом  поштом. Понуђач 
подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни написати текст: „Понуда ОСИГУРАЊЕ 06/2014 - не отварај“, назив и број 
Јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуђач 
може да поднесе само једну понуду.  
6. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, 
односно истог дана. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 
заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача.  
7. Пре истека рока за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду. 
8. Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда. 
9. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у 
случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу; 
10. Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама 
„ Службени гласник РС“ бр. 124/2012. 
11. У случају заједничке понуде саставни део понуде чини споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
Споразу садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама „ 
Службени гласник РС“ бр. 124/2012. 
12. Понуда се сматра исправном ако испуњава и остале захтеве и услове из 
конкурсне документације. 
13. Подаци, које понуђач у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће 
коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга 
лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени 
приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка. 
14. Неблаговремене и запечаћене понуде биће враћене понуђачу неотворене. 
Неисправне и неприхватљиве понуде биће одбијене. 
15. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке је саставни део заједничке понуде; 
16. Понуђач треба да упише  цене у динарима за све позиције у конкурсној 
документацији и да цене искаже са и без обрачунатог пореза. 
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Цена (премија) је фиксна и треба да буде изражена у динарима, заокружена на две 
децимале. 
Понуђач даје цену за период од  годину дана. Није дозвољено захтевање аванса. 
Плаћање цене у износима ( износу ) који су утврђени уговором вршиће се у 
једнаким месечним ратама, без обрачуна камате, до 20-ог у месецу за текући 
месец. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
У цену морају бити урачунати сви накнадни и зависни трошкови. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступати ускладу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама „ Службени гласник РС“ бр. 124/2012. 
Након закључења уговора, може се променити Анексом Уговора само ако дође до 
промене цене из објективних разлога:услед раста цена  на мало, (уговорена цена добара 
се усклађује са растом цена на мало који се објављује у „Сл гласнику РС“, према 
званичним подацима  Републичког завода за статистику,уколико тај  раст цена прелази 
10%), а у складу са Законом о јавним набавкама и чланом 115; 
Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе Одлуку 
о изменема уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на 
Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији 
Услови плаћања - једнаке месечне рате, а за ауто осигурање моторних возила ( АО) 
плаћање је по регистрацији сваког појединачног возила. 
17. Понуђач је дужан да предмет јавне набавке, обави благовремено, квалитетно у 
складу са правилима струке из области којаје предмет јавне набавке, добрим 
пословним обичајима и пословном етиком. 
18. Понуђач је дужан да у понуди означи повериљиве податке: цена и остали 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања 
понуда неће се сматрати поверљивим сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012). 
19. Понуђач је дужан да детаљно проучи документацију и упутства. Све евентуалне 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, понуђач може 
тражити искључиво у писаном облику пре предаје документације на начин одређен чл. 
20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012); 
20. Понуда мора бити без исправки или уписивања осим оних уписа у складу са 
упуством наручиоца. У случају исправки оне морају бити потписане од стране особа 
које потписују понуду и оверене печатом. 
21. Пре истека рока за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду, на начин и у року 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. Свако обавештење о изменама или повлачењу 
понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти :“Измене 
понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку услуга – ОСИГУРАЊЕ 06/2014- НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
22. По истеку  рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити мења своју 

понуду. 
23. Понуда треба да остане важећа за прихватање најмање 30 дана од дана отварања. 
24. Наручилац након отварања понуда може телефоном од понуђача тражити додатна 

обавештења, или појашњења у вези исправности понуде.    
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25. Научилац ће у поступку оцене приспелих понуда применити критеријум 
економски најповољнија понуда, елементи критеријума: понуђена цена (премија 
осигурања) и бесповратна средства превентиве.  

 
МЕТОДОЛОГИЈА ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА 

 
Наручилац се обавезује да ће се придржавати критеријума економски 

најповољнија понуда  и то: 
1.премија осигурања (цена)                                                                 80 бодова 
2.износ бесповратних средстава превентиве коју ће             
  одобрити понуђач                                                                               20 бодова 
                                                                                                   ----------------------------- 
                                                          УКУПНО:                                    100 бодова 
 
ПРЕМИЈА         за најниже понуђену премију 80 бодова. 
                             Најповољнија понуда по основу критеријума висина премије је                               
понуда са најнижом премијом. 
                         Остале понуђене премије се пондеришу формулом: 
 
                   Најмања премија x максимални бодови(80) 
           _________________________________________________ 
                             
                                  Понуђена премија 
 
 
ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕВЕНТИВЕ КОЈУ ЋЕ ОДОБРИТИ 
ПОНУЂАЧ 
Висина превентиве до 10% од премије:                   0 бодова 
Висина превентиве од 10 до 20% од премије       15 бодова 
Висина превентиве преко 20% од премије:          20 бодова   
 
Возила улазе у укупну премију која ће се бодовати кроз критеријуме.                                           

 
 
Понуђачи су обавезни да податак о решавању штета,  наведу у посебној изјави. 
 
26. У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, 
елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће 
понуђена цена (премија осигурања). 
27. Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној 
набавци ако установи да ниједна понуда не одговара условима из конкурсне 
документације, или да су све понуде неодговарајуће и неприхватљиве, као и из било 
ког другог објективног разлога. О обустави поступка јавне набавке Наручилац ће 
објавити обавештење у року од 3 дана од дана донете одлуке. 
28. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине; 
29. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач; 
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30. Понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача у складу са роковима 
и начином подношења предвиђеним Законом о јавним набавкама („Службени гласник 
РС, бр. 124/2012). После доношења одлуке наручиоца, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 
31. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, 
бр. 124/2012) није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После 
доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом или факсом, а понуђач 
мора имати потврду пријема. Уколико се Захтев за заштиту права доставља путем 
поште мора се послати препоручено са повратницом.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
бр. 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016 сврха уплате: 
републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије уплати 
таксу у износу од 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности прописану 
чланом 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012) и да о 
томе достави доказ наручиоцу. 
32. Понуђач ће бити позван да у року од 8 дана од истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из чл 149. Закона о јавним набавкама „ Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012, приступи потписивању уговора. Ако понуђач чија је понуда изабрана 
не потпише уговор у року од 5 дана од дана када му је достављен на потпис, и не врати 
га наручиоцу, сматраће се да је одустао од уговора, а Наручилац ће уговор закључити 
са првим следећим понуђачем који има најнижу понуђену цену. 

 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                              КОМИСИЈЕ ЗА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                                                                      
Александар Симић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 
 

6. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
                  ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта расписује јавну набавку мале 
вредности број 06/2014 - набавку услуга – осигурања имовине, ауто осигурање (АО) и 
осигурање запослених (КН). 
Услуге осигурања имовине, ауто осигурање (АО) и осигурање запослених (КН) 
набављају се за период од  једне године. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГА -  ОСИГУРАЊЕ  ИМОВИНЕ, АУТО 
ОСИГУРАЊЕ (АО) И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ (КН)  

 ЈП“Национални парк Тара“ Бајина Башта 
 

( 1 ) ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 
 
I. Осигурање имовине од ПОЖАРА 

р.б. Предмет 
осигурања 

сума  
осигурања 

годишња 
премија 
без пдв-а 

годишња 
премија 
са пдв-а 

Месечна 
премија 
без пдв-а 

1. Сви грађевински објекти у 
Б.Башти по пописним листама 
ЈП“Национални парк Тара“ 

69.023.148,00  
   

2. Сва опрема у Б.Башти по 
пописним листама 
ЈП“Национални парк Тара“ 

 
9.518.474,00 

 

   

3. Сви грађевински објекти на 
Тари по пописним листама 
ЈП“Национални парк Тара“ 

155.112.346,00 
   

4. Сва опрема на Тари по 
пописним листама 
ЈП“Национални парк Тара“ 

9.494.225,00 
 

   

5. Dopunski rizik izliv 
vode na gra|evinske 
objekte 

на пуну вредност 
 

   

6 Dopunski rizik izliv 
vode na opremu 

на пуну вредност 
 

   

 
У К У П Н О : 

   

 
II. ЛОМ МАШИНА 

р.б. Предмет 
осигурања 

сума  
осигурања 

годишња 
премија 
без пдв-а 

годишња 
премија 
са пдв-а 

Месечна 
премија 
без пдв-а 

1. Механичка опрема из састава 
грађевинских објеката: 

- уређаји за загревање и 
инсталације 

-електро инсталације 
-водоводна и канализациона 
мрежа 

 
 
 

11.206.775,00 
 

5.603.387,50 
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Доплатци: 
 -откуп франшизе 
-откуп амортизације 
- доплатак за изналажење штета 
и земљане радове. 

2.801.693,75 
 

 

 
У К У П Н О : 

   

 
III. a. ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА и ПРЕНОСИВИХ 
ЕЛ.УРЕЂАЈА 
р.б. Предмет 

осигурања 
сума  
осигурања 

годишња 
премија 
без пдв-а 

годишња 
премија 
са пдв-а 

Месечна 
премија 
без пдв-а 

1. Електронски 
рачунари  

1.829.040,00    

 
2.  

 
Доплатци  

    

 
У К У П Н О : 

   

III-b.Осигурање преносивих електронских уређаја 
р.б. Предмет 

осигурања 
Сума осигурања Годишња 

премија без 
ПДВ 

Год.премија 
са ПДВ-ом 

Месечна 
премија 
без ПДВ 

1. Лап-топ 954.218,88    
2. ГПРС 224.088,00    
3. Доплатци     
4. Доплатци     

 
( 2) IV.  АУТО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ  ВОЗИЛА (АО) 
 

р.б. Назив возила киловат тона 
број 

путника 
Годишња 
премија 

1. Аутобус  Нео-бус  2090 154  61  
2. TAM 80 A 60 комбибус - - - ОДЈАВА 
3. аутобус  GAZ 13+1 80  14  
4. аутобус  GAZ 13+1 80  14  
5. Фолксваген транспортер (теретно) 46 0,88 6  

6. 
Пежо  ``Партнер`` 190C 1.6HDI 
(теретно) 

56 0,80 2  

7. Micubiši-Pajero 2,5 72.9  5  
8. Пежо  407 103  5  
9. Рено  21 TL 1,4 49  5  
10. Југо темпо 1,1 40  5  
11. Југо темпо  1,1 40  5  
12. Застава корал економик 40  5  
13. Лада нива 4х4 17i 59,50  5  
14. Лада нива 4х4 17i 59,50  5  
15. Лада нива 4х4 17i 59,50  5  
16. Лада нива 4х4 17i 59,50  5  
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17. Лада нива 4х4 17i 59,50  5  
18. Лада нива 4х4 17i 59,50  5  
19. TAM 150  (теретно) 113 5 2  
20. TAM 150 T – 11 (теретно) 113 2,3 2  
21. TAM 110 T 7 VB  (теретно) 85 2,5 2  
22. ФАП 14/14 кипер (теретно) 107 8 3  
23. ФАП 2635 B/45 6х4   (теретно) 260 17 2  
24. прикључно ФАП P 20  14,7   
25. ФАП 1620  (теретно) 147 8,7 2  
26. Приколица УТВА П-16  12   
27. ФАП 1620  (теретно) 147 5,6 2  

28. 
ФАП 2635 B/45 6х4 дизалица М 110 
дизалица М 110 Z (теретно) 

260 11,620 2  

29. прикључно ФАП P 20  14,7   
30. ФАП 1620  (теретно) 147,1 8,7 2  
31. Приколица УТВА П 16  10   
32. Приколица УТВА П 16  12   
33. Трактор  IMT 542 (вучно) 31  1  
34. Приколица  IMT 3 tone  3   
35. аутоприколица Galeb 145 l  0,605   
36. Прикључно возило ЕЛКО ПЧ 750  0,507   

 37. Нисан ``Навара`` 2.5 DCI (теретно) 126 0,752 5  
 

U K U P N O: 
 

Напомена :  премија АО дати без бонуса и малуса ( основну) 
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( 3 ) V. КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА 
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА ( НЕЗГОДЕ ) – 24 х без просторног и временског 
ограничења(КН) 

р.б Осигурани ризик 
сума 

осигурања 

месечна 
премија без 

пдв-а 

укупан 
износ 

премије без 
пдв-а 

укупан 
износ 

премије са 
пдв-а 

1. 
Смрт несрећним 
случајем 
( 205 радника) 

600.000,00    

2. 
Смрт услед болести  
( 205 радника) 

450.000,00    

3. 
Трајни инвалидитет 
( 205 радника) 

1.000.000,00    

У К У П Н О :    
 

р.б  
Назив осигурања 

Сума 
осигурања 

Годишња 
премија 

Месечна 
премија 

1. (1) Пожарни ризик    
2. Лом машина    
3.-а осигурање електронских 

рачунара  
   

3-б  Преносивих ел.уређаја    
4.          АО моторних возила    
5.                           КН радника    
                   УКУПНО:      
 
У __________________________ 
Дана________________________ 
                                                                                                                       ПОНУЂАЧ                                                                                                                      

М.П.__________________________                                                                                                                                                
(потпис овлашћеног лица ) 
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СПИСАК ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА 
 
 

р
б 

МАРКА- ТИП 
ВОЗИЛА  

Рег.бр Број мотора Број шасије Год.произ
водње 

регистрац
ија 

возач 

1. Autobus Neo-bus 
2090 

Ue 042-KS 17515 118235 18.10.1996. 13.12.2013. Д. Пашић  

2. TAM 80 A 60 
kombibus 

Ue 039-PV Y88T80277 900000063 1990. ODJAVA 
Одјављено 
возило  

3. Autobus GAZ 
13+1 

UE 024-ČY 56020060025784 X9627057070512039 2007. 25.07.2013.  

4. Autobus GAZ 
13+1 

UE 024-DA 5620060025285 X2627057070508019 2007. 25.07.2013.  

5. Folksvagen 
Transporter 

UE 023-YT 1h101989 028494 28.04.1994. 13.07.2013. Г.Г.Малинић 

6. Пежо  partner 
190C 1.6HDI 

UE 001-ŠO 
PSA9HW10JB790
155210 

VF3GC9HW96291831 2007. 29.01.2014. радионица 

7. Мицубиши 
пајеро 

UE 019-ČŠ 4D56JH7167 JMBONK940UR006101 2000. 01.06.2013. 
Радул 
Цветановић 

8. 
Пежо 407 UE 014 TO 

PSARFJ10LH4Q1
405680 

VF36DRFJC21418636 2006. 21.04.2014. Д.Караклић 

9. Reno 21 TL 1,4 UE 036-ĐB C 024154 07187219 12.08.1991. 22.09.2013. С.Петковић 
10. Jugo Tempo 1,1 UE 023 PT 1558921 VX1145A0001066091 2000. 24.06.2013. Н.Пуртић 
11. Jugo Tempo 1,1 UE 024-BZ 1559108 VX1145A0001065986 2000. 02.07.2013. Јездић Заовин 
12. Zastava Koral 

ekonomik 
Ue 039-MC 128A0641618060 VX1145A0001108778 2007. 17.11.2013. Турист. Сл. 

13. Lada Niva 4х4 17i Ue 019-CF 21214-7922023 XTA21214051778562 2005. 27.05.2013. Ловочувари 
14. Lada Niva 4х4 17i UE 014-SM 212147968798 XTA21214051790419 2006. 21.04.2014. Ренџери 
15. 

Lada Niva 4х4 17i UE 014-SL 212147968769 XTA21214051790420 2006. 18.04.2014. 
Милекић 
Душко 

16. Lada Niva 4х4 17i UE 014-SN 212147968691 XTA21214051790352 2005. 18.04.2014. М.Лазић 
17. Lada Niva 4х4 17i UE 014-SO 212147968690 XTA21214051790353 2005. 18.04.2014. Д.Ђурић 
18. Lada Niva 4х4 17i UE 018 VC 212149201019 XTA21214081888907 2008. 13.05.2013. Ј.Станковић 
19. TAM 150 

цистерна 
UE 033-ER 811005650 810002998 1981. 27.08.2013. С.Мијатовић 

20. TAM 150-T 11 
цистерна 

UE 036-FŠ 841006166 840007159 1981. 27.09.2013. 
С.Мијатовић 
Д. Илић 

21. 
TAM 110-T 11 BV 
transport 

UE 036-FS 771001142 770002703 1977. 27.09.2013. 
М.Мијатовић 
З.Милутиновић 

М.Сандић 
22. FAP 14/14 kiper UE 036-LB 172285 115859 12.08.1991. 06.10.2013 Р.Тадић 
23. FAP 2635 B/45 

6X4 
UE 008-TI 457947-00-155322 FAP 2635B145120556 2010. 19.03.2014. 

Тадија 
Станковић 24. Прикључно FAP  

P – 20 
AA-532 UE  FAP-P20120572 2010. 19.03.2014. 

25. FAP 1620 UE 033 –EP 147744 118485 1995. 25.08.2013. 
Сретен 
Радосављевић 

26. приколица Utva P 
16 

AB-804 UE  33023 1992. 25.08.2013. 

27. FAP 1620 UE 018-YM 142599 97788 1985. 20.05.2013. Митровић С. 
28. FAP 2635 B/45 

6X4-дизалица 
M110 Z Palfinger-
Epsilon 

UE 006-TK 45794709011573  FAP 2635B/45120557 2010 19.03.2014. 
М.Мартиновић 

29. Прикључно FAP  
P- 20 

AA 533 UE  FAP- P20 120573      2010 19.03.2014. 

30. FAP 1620 UE 030-GD 171909 114366 1990. 05.08.2013. 
Д.Јеремић 31. Приколица Utva 

P 16 
AB-211 Ue  32698 1984. 04.11.2013. 

32. 
Приколица Utva 
P 16 

AA 539 UE  32661 1990.god. 
 

30.03.2014.
g 

 

33. Трактор  IMT 542 UE AAĆ 50 412418 048268 08.12.1992. 29.07.2013. 
В.Мартинови
ћ 

34. Приколица  IMT 
3 t 

UE 26-AAA  PUS7902/9900009 1975. 20.01.2014 

35 Аутоприколица 
Galeb 145l 

AB-768 UE  T3B1817505PKD0006 2005.god. 
27.06.2013.
g 

Ловочувари 

36 Прикључно 
возило ELKO PČ 
(ПЧ) (Приколица 
за чамац) 

AB-497 UE  010612 2012.god. 
21.06.2013.
g 

Синиша 
Јевтић 

37
. 

Нисан ``Навара`` 
2.5 DCI-теретно 

UE-057-VF YD25986074A VSKCVND40U0321619 2009.g. 
11.01.2014.
g. 

Драган 
Караклић 
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   Snaga motora u 
Kilovatima 

Radna zapremina motora u 
ccm3 

Nosivost Broj mesta za sedewe 
(ukqu~uju}I voza~a) / 
stajawe 

1.                      154                     6596                   35 / 26-stajawe 
2.                      57                     3860                   17 
3.                      80                     2134                   14 
4.                      81                     2134                   14 
5.                      45                     1896                         0,88                    6 
6.                       55                     1560                         0,8                    2 
7.                      73                      2477                     5 
8.                      103                      1997                     5 
9.                       49                      1397                     5 
10.               40                      1116                     5 
11.                     40                      1116                     5 
12.                     40                      1116                     5 
13.                     59.5                      1690                     5 
14.                     59.5                      1690                     5 
15.                     59.5                      1690                     5 
16.                     59.5                      1690                     5 
17.                     59.5                      1690                     5 
18.                     59.5                      1690                     5 
19.                     113                      7976                              5                    2 
20.                     113                      7976                           2,3                    2 
21.                      85                     5800                            2,5                    2 
22.                     107                     5750                              8                    3 
23.                     260                    11970                           17                    2 
24.                            14,7  
25.                     147                     11040                               8,7                     2 

26.                                                   12  
27.                     147                     11040                        5,6                     2 
28.                     260                     11970                        11,620                    2 
29.                         14,7  
30.                    147,1                     11040                        8,7                    2 
31.                         10  
32.                         12  
33.                     31                      3330                                           1 
34.                          3  
35.                       0,605  
36.                      0,570  
37.                 126                     2488                     0,752                   5 
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Назив понуђача: 

 

Седиште понуђача, општина, 
адреса: 

 

Овлашћено лице (потписник 
уговора) 

 

 
Особа за контакт: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Електронска пошта: 

 

 
Датум: 

 

 
Жиро-рачун: 

 

 
банка 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони  број: 

 

 
Понуда број: ______________ 
 
Понуда се подноси ( заокружити начин подношења понуде):   - самостално, 

                                                                                               - са подизвођачем, 
                                                                                               - као заједничка понуда. 

 
Назив/име 

подизвођача 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу (не 

може бити већи од 50%) 

Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

 
 

  

 
 

  

 
ПРЕДМЕТ:  Понуда за јавну набавку број: 06/2014 - Услуге осигурања имовине, 
ауто осигурање (АО) и осигурање запослених (КН)  ЈП“Национални парк Тара“ 
Бајина Башта за период од једне године.  
 
1. ИЗНОС ПРЕМИЈЕ 

 
Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА 
(без пореза) 

ГОДИШЊА ПРЕМИЈА 
( са порезом) 

1.  ИМОВИНА ( 1 )   
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2. ЗАПОСЛЕНИ (КН) ( 2 )   

3. АУТО ОСИГУРАЊЕ (АО) ( 3 )   

УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ (1+2+3)   

 
ИЗНОС ПРЕВЕНТИВЕ 
 

Ред. 
бр. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА  
ИЗНОС ПРЕВЕНТИВЕ  

На год.нивоу -динара 

ИЗНОС ПРЕВЕНТИВЕ  
На год.нивоу у% 

1. Превентива   

 
 
 
 
 

У __________________________ 
 
Дана________________________                                                                                                                    

 ПОНУЂАЧ                                                                            
М.П.__________________________                                                                                               

(потпис овлашћеног лица) 
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Јавна набавка малих вредности – ОСИГУРАЊЕ 06/2014 
 
Понуђач :_______________________________________________________________ 
 
 
 

8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
УКУПНИ 

БЕЗ ПОРЕЗА ПОРЕЗ УКУПНО СА 
ПОРЕЗОМ 

ПОЈЕДИНАЧНО 
вредност јавне 

набавке осигурања 
од пожара  

   

ПОЈЕДИНАЧНО 
вредност јавне 

набавке осигурања 
од лома машина  

   

ПОЈЕДИНАЧНО 
вредност јавне 

набавке осигурања 
електронских 

рачунара  

   

ПОЈЕДИНАЧНО 
вредност јавне 
набавке ауто 

осигурање моторних 
возила (АО) 

   

ПОЈЕДИНАЧНО 
вредност јавне 

набавке осигурање 
радника (КН) 

   

УКУПНА вредност 
јавне набавке 
ОСИГУРАЊЕ 

   

 
Упуство : Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац. 
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У : ___________________________     Понуђач: 
 
Датум : ______________________                                    ______________________ 
 
 
 

( М. П. ) 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
   
Назив подизвођача 

 

   
Седиште подизвођача 

 

   
Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

   
Особа за контакт 

 

   
Телефон 

 

   
Телефакс 

 

  
 Електронска пошта 

 

   
Текући рачун 

 

   
Матични број 

 

  
 Порески идентификациони број 

 

 
НАПОМЕНА: Уколико има више подизвођача, образац копирати. 
Уколико понуђач наступа без подизвођача образац се не попуњава. 
 
У __________________________ 
Дана________________________ 

                                                                             
ПОНУЂАЧ                                                          

М.П.__________________________ 
                                                                                                        (потпис овлашћеног лица ) 
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 Попуните и  печатом на свакој страни 
 потврдите да прихватате овај модел уговора 

 
9.  М О Д Е Л   У Г О В О Р А 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА  ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Закључен у Бајиној Башти између: 

1.ЈП“Национални парк Тара“  из Бајина Башта, ул. М. Топаловића бр. 3, матични 
број: 07360355, шифра делатности: 9103, ПИБ 100760669, кога заступа овлашћено лице 
__________________ (у даљем тексту овог Уговора : Наручилац услуга) 
2.„_______________________“  из _________________, ул. ________________ бр. ___, 
матични број: ____________ , шифра делатности: ___________, ПИБ _____________ , 
текући рачун број:  ________________, кога заступа директор __________________ (у 
даљем тексту  овог Уговора: Пружалац услуга) 

 
Члан  1. 

 
 Предмет овог уговора је јавна набавка малих вредности – пружање услуге 
осигурања ________________ за потребе Наручиоца, а према спецификацији датој у 
понуди Пружаоца услуге број ____ од ___.___.2014.године.  
 Врста услуге утврђена је према потреби Наручиоца и понуди Пружаоца услуга, 
а исказана је у полисама осигурања које чине саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

 
 Уговорне стране су сагласне да је Наручилац позвао Пружаоце услуга да 
доставе понуде у поступку јавне набавке мале вредносту Осигурања, број 06/2014, а на 
основу јавног позива објављеног __.05.2014.године спровео поступак јавне набавке и 
да је после спроведеног поступка изабрао Пружаоца услуге _____________ за пружање 
услуге осигурања __________________. 
  

Члан 3. 
 

 Овај уговор ће се сматрати закљученим када овлашћена лица уговорених страна 
потпишу полису осигурања за осигурање: ____________________________________. 
 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

Члан 3. 
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 Вредност набавке (премије осигурања) ______________________ из члана 1. 
овог Уговора износи _________________ динара без обрачунатог пореза, односно 
________________ динара са обрачунатим порезом. 
 

Члан 4. 
 

 Плаћање полиса осигурања за  услуге _______________________________, ће се 
вршити  у 12 (дванаест) једнаких месечних рата,( а за ауто осигурање ) 
____________________________након издавања фактура од стране пружаоца услуга у 
року од ______ дана од дана службеног пријема рачуна Пружаоца услуге. 
 Уговорена цена је фиксна и може се мењати сагласношћу воља уговорних 
страна, а у складу са чланом 115. Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 5. 
 

 Уговорне стране констатују да набавна вредност евидентирана у пословним 
књигама на дан 31.12.2013. године имовине која је предмет осигурања представља 
основицу за обрачун премије осигурања за  период од једне године (од 00,01 часова до 
24,00 часа). 
 Пружалац услуга се обавезује да у року од месец дана после пријема података за 
осигурање, изврши обрачун премије за текућу годину. 

 
Члан 6. 

 
 Пружалац услуга се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и 
новостечену имовину (зграде, опрему)  и ново запослене Наручиоца у време трајања 
овог уговора за коју ће се потписати полиса у сваком конкретном случају, у складу са 
условима из Понуде ______________. 
 

Члан 7. 
 

 Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу плати накнаду штете по предузетим 
ризицима у року од 14 дана од дана пријема уредно комплетиране документације 
Наручиоца, а Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге достави сву потребну 
документацију којом се доказује настала штета као последица осигураног ризика.  

 
Члан 8. 

 
 Пружалац услуге ће у року од 8 дана од дана потписивања уговора, доставити 
Наручиоцу све доказе из образаца за доказивање квалификације. 
 Докази из претходног става достављаће се у складу са Законом о јавним 
набавкама, 
 

Члан 9. 
 

 Уговорне стране се обавезују да ће поштовати све остале обавезе, које су у 
складу са одредбама утврђеним Законом и условима осигурања. 

 
Члан 10.  
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 Пружалац услуге се обавезује да ће услугу _______________ извршити у свему 
под условима из прихваћене понуде  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 
дефинисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 
односима. 
 Овај уговор се склапа  на годину дана, с тим да ће се средства која се преносе у 
наредну годину одређивати  финансијским и пословним планом пословања наручиоца за 
наредну годину. 
 

Члан 12. 
 

 Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и 
неиспуњавањем или неизвршењем обавеза једне од уговорних страна. 
 Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може отказати писменим путем 
са отказним роком од 60 (шездесет) дана.  

 
Члан 13. 

 
 Уговор се закључује за  период од једне године. 
 Лице задужено за контролу извршења уговора је Бранко Петковић, референт 
општих правних послова. 

Члан 14. 
 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале по овом Уговору, 
решавају споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је суд у Ужицу. 
 

Члан 15. 
 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој 
уговорној страни припада по 3 (три). 
 

 
 
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА                                                НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА   

            ____________________                                          ЈП“Национални парк Тара“,  
                                                                                                                                                                                                                         
 _____________________                  __________________                                              
   овлашћено лице                                                                     овлашћено лице 
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10. ОБРАЗАЦ 
 ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
За јавну набавку мале вредности број 06/2014 - набавку услуга осигурања  

имовине, ауто осигурање (АО)  и осигурање запослених (КН) 
 

 
Назив понуђача: 

 

 
Седиште: 

 

 
Адреса: 

 

 
Деловодни број: 

 

 
Датум: 

 

 
 

Трошкови израде узорака или модела  __________________ 
 

Трошкови прибављања средства обезбеђења ______________________ 
 

Напомена: Образац попунити уколико наведени трошкови припреме понуде постоје. 
 
 

У____________________________дана_______________                
                                             

                                                                                                             
__________________________ 

                                                                             М.П.           Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                                                                                          

                                                                                                            
__________________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
 
Назив понуђача: 
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Седиште: 
 
Адреса: 

 

 
Деловодни број: 

 

 
Датум: 

 

 
 

11. ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012) 
 
У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач: 

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

2) понуђач 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) није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

4) измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  

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

6(Понуђач је приликом састављања своје понуде поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине. 
7(Понуђач располаже пословним капацитетом: ажурност у решавању штета  је 
већа од 90% 
 
Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
У ______________________ дана _____________ 2014. године.                     

 
                                                                                             Изјаву дао:            
                                                                                               __________________________ 
                                                                             М.П.        Име и презиме овлашћеног лице 
    
                                                                                              __________________________ 
                                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Назив понуђача: 
 
Седиште: 

 

 
Адреса: 

 

 
Деловодни број: 

 

 
Датум: 

 

12. ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

               У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач понуду за јавну набавку мале 
вредности број 06/2014 - набавку услуга осигурања  имовине, ауто осигурање (АО) 
и осигурање запослених (КН) поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 
 
 
У ______________________ дана _____________ 2014. године.                     

 
 
 

                                                                      Изјаву дао:       
             
                                                                                                  __________________________ 
                                                                             М.П.        Име и презиме овлашћеног лице 
    
                                                                                              __________________________ 
                                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назив понуђача: 
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Седиште: 
 
Адреса: 

 

 
Деловодни број: 

 

 
Датум: 

 

 
 

13.ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач: 
 
- да сам упознат са свим захтевима и условима из Конкурсне документације за јавну 
набавку мале вредности број 06/2014 - набавку услуга осигурања  имовине, ауто 
осигурање (АО) и осигурање запослених (КН) ЈП“Национални парк Тара“ Бајина 
Башта, 
 
- као и да подношењем понуде у потпуности, целости и без резерве прихватам све 
услове наведене у Јавном позиву за достављање понуда и Конкурсној документацији. 
 
Као овлашћено лице за заступање, одговорно изјављујем да су сви подаци дати у 
понуди истинити и тачни и свестан сам да давање нетачних података повалчи за собом 
законску одговорност и искључење из поступка. 
 
 
У ______________________ дана _____________ 2014. године.                    

 
 

                                                                                                     Изјаву дао: 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                  __________________________ 
                                                                        М.П.               Име и презиме овлашћеног лице 
 
                                                                                                                               
                                                                                                  __________________________ 
                                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
           


