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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
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 број: 371 од 
21.04.2015. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне 
набавке, број: 371/1 од 21.04.2015. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку мале вредности – услуге премије осигурања 
ЈН МВ бр. 10/2015 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

I 
 
Општи подаци о јавној набавци 
 

II 
  
Подаци о предмету јавне набавке 

 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75., и 76. Закона о јавним 
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова са Обрасцем изјаве 
понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама(„Сл. 
Гласник РС“, бр. 124/2013) 

V 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду  
 

 
VI 

 
Образац понуде 
 

VII 
 
Модел уговора 
 

VIII 
 
Образац трошкова припреме понуде 
 

 
IX 

 
Образац изјаве о независној понуди 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈП ''Национални парк Тара'' 

Адреса: Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта 

Интернет страница: www.nptara.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 ЈН МВ број 10/2015 су услуге – услуге премије 

осигурања. 

 

4. Контакт особе  
Бранко Петковић - референт за опште и правне послове 

Наташа Брњашевић - службеник за јавне набавке 

Контакт телефон/факс: 031/863-644 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 10/2015 је набавка услуга премије осигурања. 
Ознака из општег речника набавке: 66510000 – услуге осигурања. 
 
 

2. Партије 
Јавна набавка је обликована по партијама. 

 
Партија 1: Осигурање имовине од пожара 
Партија 2: Осигурање од лома машина 
Партија 3: Осигурање електронских рачунара и преносивих електронских уређаја 
Партија 4: Ауто осигурање моторних возила (АО) 
Партија 5: Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја  (КН) 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 
СЛ. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГА  
 
Партија 1. Осигурање имовине од пожара 

 
Ред.
бр. 

Предмет 
осигурања 

Сума 
осигурања 

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“ 

9.934.225,00 
 

5. 
Дoпунски ризик излив вoдe 
нa грaђeвинскe oбjeктe 

на пуну вредност 

 

6. 
Дoпунски ризик излив вoдe 
нa oпрeму 

на пуну вредност 

 

 
Партија 2. Лом машина 

 
Ред. 
бр. 

Предмет 
осигурања 

Сума 
осигурања 

1. 

Механичка опрема из 
састава грађевинских 
објеката: 
- уређаји за загревање и 
инсталације 
- електро инсталације и  

  водоводна и канализациона  
мрежа 
Доплатци: 
- откуп франшизе 
- откуп амортизације 
- доплатак за изналажење 
штета и земљане радове 

 
 
 

11.206.775,00 
 

 
5.603.387,50 

 
2.801.693,75 
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Партија 3. Осигурање електронских рачунара и преносивих електронских уређаја 
 

Ред. 
бр. 

Предмет 
осигурања 

Сума 
осигурања 

1. Рачунари  2.043.200,00 
2. Доплатци   
3. Лаптоп 1.121.019,00 
4. Доплатци  
5. ГПС 224.088,00 
6. Доплатци  

 
Партија 4. Ауто осигурање моторних возила (АО) 
 

Ред.
бр. 

Назив возила 
КW 

снага 
мотора 

Тона 
Број 

путника 

1. Аутобус  Нео-бус  2090 154  61 
2. Аутобус  GAZ 13+1 80  14 
3. Аутобус  GAZ 13+1 80  14 
4. Volkswagen transporter (teretno) 46 0,88 6 

5. 
Peugeot  ``Partner`` 190C 1.6HDI 
(teretno) 

56 0,80 2 

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

27. 
ФАП 2635 B/45 6х4 дизалица М 
110 дизалица М 110 Z (теретно) 

260 11,620 2 

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

 36. Nissan``Navara`` 2.5 DCI (теретно) 126 0,752 5 
Напомена: премија АО дати без бонуса и малуса (основну) 
 
 
Партија 5.  Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја 
(незгоде ) – 24 часа без просторног и временског ограничења (КН) 
 
Ред.
бр. 

Осигурани ризик 
Сума 

осигурања 

1. 
Смрт несрећним 
случајем 
(199 радника) 

600.000,00 

2. 
Смрт услед болести  
(199 радника) 

450.000,00 

3. 
Трајни инвалидитет 
(199 радника) 

1.000.000,00 

 
Осигурање за све партије треба да покрије период од 01.06.2015. до 01.06.2016. године, 
односно до дана истека уговора о осигурању. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА СА ОБРАСЦЕМ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
(„СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2013) 
 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 
76. ЗАКОНА  

 
1.1. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:  
 

1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (члан 75., став 1., тачка 1. Закона)  

1.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван на 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 (члан 75., став 1., тачка 2. 
Закона)  

1.1.3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда (члан 75., став 1., тачка 3. 
Закона)  

1.1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (члан 75., став 1., тачка 4. Закона)  

1.1.5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (члан 75., став 1., тачка 5. Закона) и то: Дозвола 
Народне банке Србије за обављање делатности осигурања. 

1.1.6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75., став 2. 
Закона)  

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76., 
став 2. Закона, и то:  

 
1.2.1. Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним кадровским 

капацитетом, односно да понуђач 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.  

 
1.2.2. Право на учешће има понуђач ако располаже неопходним техничким 

капацитетом односно поседује систем умрежених рачунара. 
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈУ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 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. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона и то: 
Доказ: Важећа дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања.  
 
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 3А.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа.  
 
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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за ј.н. мале вредности ЈН МВ бр. 10/2015  10/33 
 

2. 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:  
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Понуђач_____________________________________________ у поступку јавне набавке: 

услуге премије осигурања, број: 10/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде;  
4) 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);  
6) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине;  
7) Понуђач 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.  
8) Понуђач поседује систем умрежених рачунара. 
 
 
 
Место:_____________           Понуђач:  
Датум:_____________    М.П.   
 _______________________  
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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3.А. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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:  
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача],у поступку јавне набавке: услуге премије осигурања, број: 10/2015, 

испуњава све услове из чл. 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде;  
 
4) 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). 
 
  
 
Место:_____________         Подизвођач:  
Датум:_____________    М.П.              _____________________  
 
 

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 ком понуда мора бити састављена   
 
Понуда се подноси у једном примерку, на српском језику, на обрасцима који чине 
саставни део документације.  
 
2. Начин на који понуда мора бити сачињена  
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда 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: ЈП ''Национални парк Тара'', Миленка Топаловића 3, 31250 

Бајина Башта, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга: услуге премије 

осигурања, ЈН МВ бр: 10/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 07.05.2015. године, до 10 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 могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.  
 
Понуда мора да садржи:  
1. Документација којом се доказује испуњеност услова (упутство дато у обрасцу  IV 
конкурсне документације):  
- Образац изјаве понуђача, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона.  
- Копија важеће дозволе Народне банке Србије за обављање делатности осигурања. 
2. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VI; 
Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио услове из 
конкурсне документације.  
3. Модел уговора, (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VII;  
4.Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац 
број IX; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом);  
 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена штампаним словима, оверена 
печатом и потписом овлашћене особе. Образац понуде не може се попуњавати оловком, 
фломастером или пенкалом, а свака учињена исправка (свако бељење или подебљавање 
бројева), мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
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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 матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. 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. Партије:  
 
Јавна набавка је обликована по партијама: 
 

Партија 1: Осигурање имовине од пожара 
Партија 2: Осигурање од лома машина 
Партија 3: Осигурање електронских рачунара и преносивих електронских уређаја 
Партија 4: Ауто осигурање моторних возила (АО) 
Партија 5: Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја  (КН) 

 
4. Понуда са варијантама  
 
Понуда са варијантама није дозвољена.  
 
5. Начин измене, допуне и опозива понуде  
 
У року 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.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Национални парк 
Тара'' Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку“ – услуге премије осигурања, ЈН бр: 10/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Допуна понуде за јавну набавку - услуге премије осигурања, ЈН бр: 10/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку - услуге премије осигурања, ЈН бр: 10/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - услуге премије осигурања, ЈН бр: 
10/2015. - 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.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду, не може, истовремено, да учествује у 
заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде (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  
 
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 поглаваља IVодељак 3.).  
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 из члана 81. Став 4. Тач.1) до 6) Закона и то податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
- понуђачу који ће издати рачун, 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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 IVодељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Премија ће бити плаћена у једнаким месечним ратама, без обрачуна камате, са роком 
плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре (изузев ауто осигурања моторних 
возила (АО), где је плаћање по преузимању (потписивању) полисе осигурања). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена (премија) мора бити исказана у динарима заокружена на две децимале, 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, а 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 је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
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 
финансија и привреде. 
www.poreskauprava.gov.rs 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
www.sepa.gov.rs 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
www.minrzs.gov.rs 
 
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача 
 
Наручилац не захтева средства обезбеђења. 
 
13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, на адресу Предузећа: ЈП 
“Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта, путем 
електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 031/863-644, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
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. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр: 10/2015.”. 
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. 
 
15. 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). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
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. 
 
16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
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17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 
у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
понуда прва запримљена на Писарници Наручиоца.  
 
18. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из 
поглавља IV одељак 3). 
 
19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, на e-
mail: office@nptara.rs, факсом на број: 031/863-644, или препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу: ЈП“Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр.3., 31250 
Бајина Башта. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева 
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 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. 
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке: ЈНМВ 3-19, корисник: Буџет 
Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 
 
21. Рок у којем ће уговор бити закључен 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 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 захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге премије 
осигурања, ЈН број 10/2015. 
 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-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  
  
 
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: 

 

Напомена:  
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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
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: 

 

Напомена:  
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 _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 

Партија 1: Осигурање имовине од пожара 
 

Ред.
бр. 

Предмет 
осигурања 

Сума 
осигурања 

Месечна 
премија 

без пдв-а 

Годишња 
премија 

без пдв-а 

Годишња 
премија 

са пдв-ом 

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“ 

9.934.225,00 
 

   

5. 
Дoпунски ризик излив вoдe 
нa грaђeвинскe oбjeктe 

на пуну вредност 

 

   

6. 
Дoпунски ризик излив вoдe 
нa oпрeму 

на пуну вредност 

 

   

 
У К У П Н О : 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 

Премија ће бити плаћена у једнаким месечним ратама, без обрачуна 
камате, са роком плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре (изузев 
ауто осигурања моторних возила (АО), где је плаћање по преузимању 
(потписивању) полисе осигурања). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 
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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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за ј.н. мале вредности ЈН МВ бр. 10/2015  24/33 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 
Партија 2. Лом машина 

 

Ред. 
бр. 

Предмет 
осигурања 

Сума 
осигурања 

Месечна 
премија 

без пдв-а 

Годишња 
премија 

без пдв-а 

Годишња 
премија 

са пдв-ом 

1. 

Механичка опрема из 
састава грађевинских 
објеката: 
- уређаји за загревање и 
инсталације 
- електро инсталације и  

  водоводна и канализациона  
мрежа 
Доплатци: 
- откуп франшизе 
- откуп амортизације 
- доплатак за изналажење 
штета и земљане радове 

 
 
 

11.206.775,00 
 

 
5.603.387,50 

 
2.801.693,75 

 

 

   

 
У К У П Н О : 

   

 
 

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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 

Премија ће бити плаћена у једнаким месечним ратама, без обрачуна 
камате, са роком плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре (изузев 
ауто осигурања моторних возила (АО), где је плаћање по преузимању 
(потписивању) полисе осигурања). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 
Партија 3. Осигурање електронских рачунара и преносивих електронских уређаја 
 

Ред. 
бр. 

Предмет 
осигурања 

Сума 
осигурања 

Месечна 
премија 

без пдв-а 

Годишња 
премија 

без пдв-а 

Годишња 
премија 

са пдв-ом 
1. Рачунари  2.043.200,00    
2. Доплатци      
3. Лаптоп 1.121.019,00    
4. Доплатци     
5. ГПС 224.088,00    
6. Доплатци     

 
У К У П Н О : 

   

 
 

 
 
 

 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 

Премија ће бити плаћена у једнаким месечним ратама, без обрачуна 
камате, са роком плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре (изузев 
ауто осигурања моторних возила (АО), где је плаћање по преузимању 
(потписивању) полисе осигурања). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 
Партија 4. Ауто осигурање моторних возила (АО) 
 

Ред.
бр. 

Назив возила 
КW 

снага 
мотора 

Тона 
Број 

путника 

Годишња 
премија 
без пдв-а 

1. Аутобус  Нео-бус  2090 154  61  
2. Аутобус  GAZ 13+1 80  14  
3. Аутобус  GAZ 13+1 80  14  
4. Volkswagen transporter (teretno) 46 0,88 6  

5. 
Peugeot  ``Partner`` 190C 1.6HDI 
(teretno) 

56 0,80 2  

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

27. 
ФАП 2635 B/45 6х4 дизалица М 
110 дизалица М 110 Z (теретно) 

260 11,620 2  

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

 36. Nissan``Navara`` 2.5 DCI (теретно) 126 0,752 5  
 

У К У П Н О : 
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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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 

Премија ће бити плаћена у једнаким месечним ратама, без обрачуна 
камате, са роком плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре 
(изузев ауто осигурања моторних возила (АО), где је плаћање по 
преузимању (потписивању) полисе осигурања). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ _____________________. [навести предмет јавне 
набавке] 
 
Партија 5.  Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја 
(незгоде ) – 24 часа без просторног и временског ограничења (КН) 
 

Ред.
бр. 

Осигурани ризик 
Сума 

осигурања 

Месечна 
премија без 

пдв-а 

Годишња 
премија без 

пдв-а 

Годишња 
премија са 

пдв-ом 

1. 
Смрт несрећним 
случајем 
(199 радника) 

600.000,00    

2. 
Смрт услед болести  
(199 радника) 

450.000,00    

3. 
Трајни инвалидитет 
(199 радника) 

1.000.000,00    

У К У П Н О :    
 

 
 
 

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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 

Премија ће бити плаћена у једнаким месечним ратама, без обрачуна 
камате, са роком плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре 
(изузев ауто осигурања моторних возила (АО), где је плаћање по 
преузимању (потписивању) полисе осигурања). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ  
Услуге премије осигурања 

 
 

Закључен између: 
 
ЈП „Национални парк Тара“, Бајина Башта, Миленка Топаловића бр. 3, кога заступа в.д. 
директора Драгић Караклић, 
ПИБ: 100760669 
Матични број: 07360355 
Број рачуна банке: 355-1007168-77  
Телефон/факс: 031/863-644 
(Наручилац) 
 
и 
 
_________________________________________, са седиштем у ____________________,  
улица _______________________________________________, кога заступа ___________ 
______________________________________, 
ПИБ: 
Матични број: 
Број рачуна банке: 
Телефон/факс: 
(у даљем тексту Пружалац услуге) 
 
 
Основ уговора: 
ЈН број:__________________ 
Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _______ од _______________________ 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је набавка услуга - услуге премије осигурања, партија бр. ____, 
____________________________ (назив партије), за потребе ЈП „Национални парк 
Тара“, Бајина Башта у складу са понудом Пружаоца услуге која је оцењена као 
најповољнија.  
 

Члан 2. 
 

Укупан износ по овом Уговору за Партију бр. ____ износи ________________ динара без 
пдв, односно ____________ динара са пдв-ом, с тим да укупан износ за извршене услуге 
не може прећи износ утврђен Планом набавки за 2015. годину. 

 
Члан 3. 

 
Премија ће бити плаћена у једнаким месечним ратама, без обрачуна камате, са роком 
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плаћања 45 дана од дана испостављања фактуре (изузев ауто осигурања моторних 
возила (АО), где је плаћање по преузимању (потписивању) полисе осигурања). 
 

Члан 4. 
 

 Уговорне стране констатују да набавна вредност евидентирана у пословним 
књигама на дан 31.12.2014. 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 5. 

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

Члан 6. 
 

 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 7. 

 
На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима 
осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.  
 

Члан 8. 
 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће настојати 
да реше споразумно. У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је 
Привредни суд у Ужицу. 
 

Члан 9. 
 

У случају да једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе, 
прецизиране овим уговором и конкурсном документацијом, друга уговорна страна 
може пре истека рока на који је закључен овај уговор отказати исти. 
Отказ се врши писменим путем са отказним роком од 30 дана од дана уручења отказа 
другој уговорној страни. 

 
Члан 10. 

 
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране 
овлашћених заступника уговорних страна.  
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Члан 11. 

 
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припада 
по 3 (три).  
 
 
 
 ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:                               ЗА  НАРУЧИОЦА: 
______________________      ____________________ 
 
                       В.Д. ДИРЕКТОРА: 

                  Дипл.инж.шум. Драгић Караклић 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ , доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

За јавну набавку број 10/2015, набавка услуга премије осигурања. 
 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје: 
                                                                            (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга поправки и одржавања механизације, бр. 10/2015, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: 
 
Уколико понуду подноси  понуђач који наступа самостално, Изјаву потписује понуђач. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује 
понуђач за подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, 
осим ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача, као овлашћен за 
све учеснике у заједничкој понуди. 
Образац копирати у потребном броју примерака. 


