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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.  86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 4/20-1, деловодни број: 2292  од 25.05.2020. године и Решења
о образовању комисије за јавну набавку деловодни број: 2293 од  25.05.2020. године  наручилац је
припремио:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку услуга у отвореном поступку - Осигурање имовине, возила  и лица, број 4/20-1.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“
Нови Сад, ул. Сутјеска 2. www.spens.rs

 Врста поступка:  Отворени поступак, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник РС„ бр. 124/12)

 Предмет поступка јавне набавке: Услуге - Осигурање имовине, возила и лица

 Циљ поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци на период од 1
године или до утрошка финансијских средства за предметну јавну набавку

 Контакт: Јарослав Јашо, адреса електронске поште: jaroslav.jaso@spens.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Опис  предмета  набавке,  назив  и  ознака  из  општег  речника  набавке:  набавка  услуге
осигурања имовине, возила  и лица, назив из општег речника набавке;  ОРН  ознака 66510000 -
услуга осигурања.

 Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема

 Подаци о оквирном споразуму: нема

 Процењена вредност јавне набавке: 7.000.000,00 динара без пдв-а.
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА

1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности са допунским ризицима

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Динарска сума
осигурања

1.1

Грађевински објекти и 
опрема према 
књиговодственој 
евиденцији на локацијама: 
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37
3) Новосадског сајма 60

Од ризика пожара и неких других 
опасности на уговорену вредност са 
укљученим доплатком за откуп 
амортизоване вредности код делимичних 
штета

-Грађевински објекти-
1) Сутјеска 2
    6.120.704.792,41 дин.

-Грађевински објекти-
1) Новосадског сајма 37
2) Новосадског сајма 60

Укупна вредност за
локације:

500.662.052,05 дин.

-Опрема-
1) Сутјека 2
2)  Новосадског сајма 37
3)  Новосадског сајма 60
 Укупна вредност за све три

локације: 
53.083.320,54

Допунски ризик поплава, бујица, висока 
вода на ,,I ризик,,

7% од вредности објекта и
опреме

Допунски ризик излив воде из 
инсталација на ,,I ризик,,  

7% од вредности објекта и
опреме

1.2. Залихе на адреси Сутјеска 2

Од ризика пожара и неких других 
опасности

9.001.551,14

Допунски ризик поплава, бујица, висока 
вода на ,,I ризик,,

1.000.000,00

Допунски ризик излив воде из 
инсталација на ,,I ризик”  

1.000.000,00

2. Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Динарска сума осигурања

2.1.

Рачунари и рачунарска 
техника са локација:
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37
3) Новосадског сајма 60 

По условима за  комбиновано осигурање
рачунара  и  рачунарске  опреме  на
уговорену  вредност  (пожар,  краћа,  лом)
са  укљученим  доплатком  за  откуп
амортизоване вредности код делимичних
штета и откупом одбитне франшизе.

2.212.104,53

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Динарска сума осигурања
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3.1.

Новац и драгоцености у 
сефовима, на суму 
осигурања, на локацијaма:
1) Сутјеска 2
2) Новосадског сајма 37

Од  ризика  провалне  крађе  и
разбојништва  на  суму  осигурања,  са
укљученим  додатком  за  откуп  одбитне
франшизе.

Укупна вредност за све
локације 2.000.000,00

3.2.

Новац за време преноса на 
релацији благајна-сеф-
благајна -банка на адреси 
Сутјеска 2 и превоза на 
релацији  Новосадског 
сајма 37- Сутјеска 2 

Од  ризика  провалне  крађе  и
разбојништва  на  суму  осигурања  “I
ризика“, са укљученим додатком за откуп
одбитне франшизе.

2.000.000,00

3.3.

Намештај и уређаји са 
машинама и апаратима, на 
локацијама:
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37
3) Новосадског сајма 60

Од  ризика  провалне  крађе  и
разбојништва  на  суму  осигурања  “I
ризика“, са укљученим додатком за откуп
одбитне франшизе. 

500.000,00 
Укупна вредност за све

локације

3.4. Новац у манипулацији на 
уплатно-исплатним 
местима:
1) Сутјеска 2,
2) Новосадског сајма 37

Од  ризика  провалне  крађе  и
разбојништва  на  суму  осигурања  “I
ризика“, са укљученим додатком за откуп
одбитне франшизе

1.000.000,00
Вредност по локацији

4. Осигурање стакла од лома

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Динарска сума осигурања

4.1

Огледала и стакла на 
прозорима и вратима 4мм и
више

Од  ризика  лома  на  суму  осигурања  ,,I
ризика,,

580.000,00

Стакла до 4мм 200.000,00

Стаклена врата без оквира 
-110 комада стаклених 
оквира

700.000,00

Порцулански:
Умиваоници- ком 259, 
вредност по комаду 
1.381,35
WC шоље- ком 248, 
вредност по комаду 
3.050,00
Писоари- ком 110, вредност
по комаду 1.733,01

На суму осигурања

1.304.800,75

Стакла на кошевима 
кошаркашких игралишта:
 8 комада – вредност по 
комаду 16.865,86

134.928,88

Стакла на рото вратима – 2 
комада рото врата

130.000,00
укупна вредност

Стакла клизним вратима
- 2 комада клизних врата

140.000,00
укупна вредност
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Напомена: Осигурање стакла од лома на адресама:
Сутјеска 2,  Новосадског сајма 37 и  Новосадског сајма 60

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности 

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће
Динарска сума

осигурања

5.1.

Све машине, апарати и 
уређаји на локацијама:
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37 
3) Новосадског сајма 60

Од лома  машина  на  уговорену  вредност  са
укљученим  доплатком  за  амортизовану
вредност и откуп одбитне франшизе

12.385.168,43

Механичка опрема у 
саставу грађевинских 
објеката на локацијама:
1) Сутјека 2
3) Новосадског сајма 37 
4) Новосадског сајма 60 
куглана,стрељана

Од лома  машина  на  уговорену  вредност  са
укљученим  доплацима  за  амортизовану
вредност и откуп одбитне франшизе, земљане
радове и изналажење грешке

677.898.268,45

6. Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са укљученом одговорношћу према
запосленим радницима

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Динарска сума осигурања

6.1.

Законска одговорност 
осигураника за штете од 
смрти, повреде тела или 
здравља као и оштећења 
или уништења ствари 
трећих лица проистекле из
делатности осигураника

Уговорена јединствена агрегатна сума 
осигурања за лица и за ствари.Укључена 
одговорност за изворе опасности: 
1) купалишта: максималан број посетилаца 
дневно за сва 3 купалишта - 6750
2) клизалиште:површина леда 1800м2, 
максималан број посетилаца дневно: 2000
3) гаража: годишњи бруто приход у 2019. 
години : 10.128.027,19  динара
4) куглана:
- 8 стаза на адреси Сутјеска бр. 2
- 4 стазе на адреси  Новосадског сајма 60
5) стрељана- 30 стаза за гађање
6) спортски терени у затвореном (дворане и 
сале)- 15000 м2
7) спортски терени на отвореном: 5000м2

Укупан приход за 2019 г. је: 488.732.547,30 
дин. 

1.500.000,00

7. Комбиновано осигурање преносивих уређаја

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Динарска сума осигурања

7.1. Покретна техника

Под условима за комбиновано осигурање 
преносивих уређаја на суму осигурања 
(пожар, крађа,лом) са укљученим доплатком 
за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета и откупом одбитне 
франшизе

283.345,00 

8. Колективно осигурање запослених и посетилаца од последица несрећног случаја-незгоде

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Динарска сума осигурања
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8.1.

Колективно осигурање 
запослених од последица 
несрећног случаја по 
службеној евиденцији 
наручиоца 24 часа дневно 
365 дана.
Број запослених: 151
(каренца искључена)

а) Смрт услед несрећног случаја
б) Инвалидитет –трајни телесни 
в  ) Дневна накнада 
г  )   Лом кости

  500.000,00
1.000.000,00
          400,00
     10.000,00

8.2.

Осигурање посетилаца, 
гостију јавних купалишта и 
клизалишта - годишње.
Број посетилаца клизалишта 
годишње: 35.000
Број посетилаца купалишта 
годишње: 220.000

а) Смрт услед несрећног случаја  
б) Инвалидитет –трајни телесни 

  90.000,00
180.000,00

9. Допунско здравствено осигурање

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће Динарска сума осигурања

9.1.

Допунско здравствено 
осигурање запослених за 
случај тежих болести и 
хируршких интервенција.
Број запослених: 151

а) Теже болести
б)Хируршке интервенције

100.000,00
100.000,00

 
10. Комбиновано осигурање радног возила – ауто каско осигурање – основно, без учешћа

Р.б. Врста Марка/тип Година производње
Садашња вредност у
динарима без пдв-а

10.1

РАДНО ВОЗИЛО
(Осигуравајуће покриће за 
Машину за глачање леда и 
лом у целости).

Машина за глачање 
леда “Замбони“

2008. година 1.366.741,01

11. Осигурање возила од одговорности према трећим лицима и осигурање ауто незгода

Р.б. Врста Марка Тип Регистрација
година

производње
kW сm³ Носивост

Број
регистрова
них места

1
ПУТНИЧКО

ВОЗИЛО

Škoda
SuperB 
Classic 1.8

NS 150-NO 2005. година 110,00 1781 - 1+4

2 Opel
Insignia Nb 
Ed

NS 354-FP 2009. година 103,00 1796 - 1+4

3

ТЕРЕТНО
ВОЗИЛО

Zastava
101 Skala 
55 Poly

NS 115-RS 2002. година 40,50 1116 820 кг 1+1

4 Zastava
Turbo Rival 
40.10 Hdpk

NS 080-KO 2001. година 76,00 2800 1900 кг 1+6

5 Zastava
Skala poly 
1,3

NS 357-FT 2001. година 48,00 1299 360 кг 1+1

Суме осигурања за случај ауто незгоде:
1. Смрт услед несрећног случаја: 200.000,00 динара;   
2. Инвалидитет:                400.000,00 динара.     
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци
услуге осигурања имовине, лица и возила. Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове
за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном
документацијом. У супротном, понуда се одбија.
Право учешћа у поступку имају сва осигуравајућа друштва која имају важећу дозволу Народне банке
Србије за обављање свих врста неживотних и свих врста животних осигурања, основана у складу са
важећим Законом о осигурању.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном језику,
исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача.  

2. УПУТСТВО  О  НАЧИНУ  ПОПУЊАВАЊА  ОБРАЗАЦА  И  ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ  У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду  треба  поднети  на  обрасцима  из  ове  конкурсне  документације или  обрасцима  који  у
потпуности  и  у  свему одговарају  обрасцима  датим  у  конкурсној  документацији. Обрасце  треба
попунити  читко,  а  према  приложеном  упутству.  Сваки  документ  (образац,  изјава)  из  конкурсне
документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и  потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место
начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом у противном ће понуда бити
одбијена као неприхватљива.

Уколико  лице  овлашћено  за  потписивање  понуде  и/или  потписивање  уговора  није  уписано  као
заступник понуђача  код  Агенције  за  привредне  регистре,  потребно  је  да  уз  понуду  достави
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача
који је одређен као Носилац посла  у споразуму  чланова групе понуђача и  у обрасцу бр.1, изузев
обрасца бр. 2. и 6. који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда. 

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач  понуду  подноси  у  затвореној  и  запечаћеној  коверти  (овера  печатом  на  месту  где  је
затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.
Понуду са  обрасцима и доказима о испуњености услова из  конкурсне документације  доставити,
лично или поштом, на адресу: 

ЈП ,,СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
21000 Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 2.

са назнаком: 
„Понуда за јавну набавку услуге Осигурања имовине, возила и лица – 

јавна набавка број 4/20-1 – НЕ ОТВАРАТИ“
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На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети: понуђач самостално,  понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може
поднети  група понуђача.  Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити
члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. 

6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ
Понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове  своју  достављену  понуду,  у  писаном  облику,
најкасније до истека рока за подношење понуда. 
Свако  обавештење  о  изменама,  допунама  или  опозиву  мора  бити  припремљено,  означено  и
достављено  на адресу наручиоца  ЈП „Спортски и пословни центар „Војводина“, Сутјеска 2, Нови
Сад, у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“
или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“  за поступак јавне набавке број  4/20-1 - НЕ
ОТВАРАТИ“.
У случају повлачења тј.  опозива од  стране  понуђача већ достављене  понуде,  та  понуда  се  неће
разматрати, већ ће се неотворена  вратити понуђачу. 
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека  рока за подношење исте.
Уколико  понуђач  поступи  супротно  наведеном  Наручилац  ће  наплатити  средство  обезбеђења
озбиљности понуде.

7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву.
Ако  је  понуда  поднета  по  истеку  наведеног  датума  и  сата,  сматраће  се  неблаговременом,  а
Наручилац ће је по окончању поступка  јавног  отварања понуда вратити неотворену понуђачу,  са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка
поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку,
издато  на  меморандуму  понуђача,  заведено  и  оверено  печатом  и  потписом  овлашћеног  лица
понуђача.

8. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену
конкурсне документације.  Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или
допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања и без накнаде те измене или допуне
објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на напред
наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.
Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.

9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У  случају  да  више  понуђача  поднесе  заједничку  понуду,  они  као  саставни  део  понуде  морају
доставити  Споразум  о  заједничком  извршењу  набавке,  који  се  међусобно  и  према  наручиоцу
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4.
Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно
за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.
Понуђачи из групе понуђача, одговарају наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом. 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним  одељку Услови за
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услов из члана
75.  став  1.  тачка  5)  Закона  дужан  је  да  испуни  понуђач  из  групе  понуђача  којем  је  поверено
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извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Услове  у  вези  са  капацитетима,  у  складу  са  чланом  76.  Закона,  понуђачи  из  групе  испуњавају
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла, 
 попуњен и оверен Образац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале чланове

групе понуђача
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача
који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев
обрасца 2.- и  6.- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.
Образац   број  9,-  потписују  Носилац  посла  у  споразуму чланова  групе  понуђача  и  члан  групе
понуђача који ће по споразуму вршити реосигурање.

10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да
наведе  назив  подизвођача,  а  уколико  уговор  између  Наручиоца  и  понуђача  буде  закључен,  тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  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.
Наручилац захтева од понуђача да уз понуду достави и закључен уговор са сваким подизвођачем о
пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним
набавкама.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за  извршење уговорене предметне јавне набавке без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о
подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.
Све  обрасце  у  понуди  потписује  и  оверава  понуђач,  изузев  образаца  2.-  и  6.- који  попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до
4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76.
Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона понуђач доставља и за подизвођача
за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на  ангажовање
подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац
ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац
претрпео знатну штету. 
Понуђач може  ангажовати  као  подизвођача  лице  које  није  навео  у  понуди,  ако  је  на  страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

11. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Понуду  треба  поднети  на  обрасцима  из  ове  Конкурсне  документације  или  обрасцима  који  у
потпуности  и  у  свему одговарају  обрасцима  датим  у  конкурсној  документацији. Обрасце  треба
попунити  читко,  а  према  приложеном  упутству.  Сваки  документ  (образац,  изјава)  из  конкурсне
документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и  потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику,  на приложеном Обрасцу понуде бр. 3. 
Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде (Образац бр. 3.-) и сви остали докази о испуњености
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услова  из  чл.  75.  и  76. Закона  о  јавним набавкама,  предвиђени чл.  77.-  овог  закона,  који  су
наведени  у  конкурсној  документацији,  као  и  сви  тражени  прилози  и  изјаве  на  начин  одређен
конкурсном документцијом.
 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, 
 попуњен,  потписан  и  оверен  Образац  бр.  2.-  Изјава  понуђача  да  је  поштовао  обавезе  које

произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити
животне средине  да му није изречена мера забране обављања делатности, која се налази на
снази у време објављивања позиваза подношење понуда;

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о финансијској гаранцији
 попуњен, потписан и оверен образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној понуди
 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7.- Образац трошкова припреме понуде
 образац бр. 8.- Модел уговора у складу са  понудом 
 образац бр. 9.- Изјава
 средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 17. овог упутства
 обрасце и доказе у складу са  тачком 10. овог упутства у случају да група понуђача подноси

заједничку понуду односно 11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем.
 писмо о намерама банке да ће банка,  уколико уговор буде закључен са понуђачем,  на његов

захтев, издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у складу са тачком 17. овог упутства.

 за све наведене услуге осигурања, понуђачи су у обавези да доставе своја правна акта односно
опште,  посебне  и  допунске  услове  осигурања  пријављене  Народној  банци  Србије  до  дана
подношења понуде у неовереној фотокопији.

Накнадне  рекламације,  које  су  последица  нетачно  и  недовољно  сакупљених  информација  или
погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као
неосноване. 

12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена.
Наручилац  је  дужан  да  у  поступку  јавне  набавке,  пошто  прегледа  и  оцени  понуде,  одбије  све
неприхватљиве понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач  може,  у  писменом  облику,  тражити  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са
припремањем понуде која појашњења наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека рока
за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – јавни позив за јавну набавку услуга  Осигурање
имовине,  лица  и  возила бр.  4/20-1“.  Захтев за појашњењима у вези припремања понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца:  ЈП  “Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Сутјеска 2, или e-mail: jaroslav.jaso@spens.rs сваког радног
дана у периоду 10,00  часова до 14,00 часова.
Уколико  Наручилац  добије  захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  након
времена  које  је  одређено  у  конкурсној  документацији,  сматраће  да  је  захтев  за  додатним
информацијама упућен првог наредног радног дана и у складу са  тим рачунаће рокове за
давање одговора заинтересованим  понуђачима у складу са Законом о jавним набавкама.
Наручилац  ће  у  року од 3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним информацијама  или
појашњењима  конкурсне  документације  и  указивањем  на  евентуално  уочене  недостатке  и
неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
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
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продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. РЕОСИГУРАЊЕ ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 
У случају да понуду подноси група понуђача, а реосигуравање осигураног случаја врши један од
чланова групе понуђача, обавезно се уз понуду доставља Изјава (Образац број 9.) којом се потврђује
који од чланова групе понуђача врши реосигурање. Потписана изјава ће бити саставни део уговора
за предметну набавку. Код подношења самосталне понуде или понуде са подизвођачем, наведена
Изјава се не попуњава и доставља уз понуду.
Понуђачи, односно изабрани понуђач, ће бити у обавези да након потписивања предметног уговора
о  осигурању,  обезбеди  реосигуравајуће  покриће  осигуране  имовине  за  ризике  изнад  сопственог
самопридржаја. 
Као  доказ  могућности  испуњења  реосигурања  осигураног  случаја  на  наведени  начин,  изабрани
понуђачи  ће  доставити  Уговор  о  пословно  техничкој  сарадњи,  односно  одговарајући  документ
закључен са реосигуравајућом кућом.

15. ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА - ЦЕНА,  РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
А) Понуђач  исказује  годишњу  премију осигурања -  цену и  иста  мора  бити  фиксна  за  наведени
период  (у  даљем  тексту:  годишња  премија).  Годишња  премија  се  исказује  у  динарима  без
обрачунатог пореза у Обрасцу понуде бр. 3.- 
Б) Наручилац одређује да ће се плаћање годишње премије вршити у  12 једнаких месечних рата, с
тим да рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана пријема фактуре за претходни месец.

16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У  з   понуд  у:
Бланко соло меница

Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  достави  једну  бланко  соло  меницу са  пратећим  меничним
овлашћењем за  њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа,  на  име гаранције  за
озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде, без  пдв-а.  Депоновани потпис од стране
пословне банке не може бити старији од 30 дана, од дана предаје менице.
Понуђач је дужан да достави меницу која је регистрована у складу са Законом о платном промету
(“Сл.  гласник  РС”,  број  139/2014)   и  Одлуком  о  ближим условима,  садржини  и  начину  вођења
регистра меница (“Сл. гласник РС”, број 810/2015) и овлашћења (“Сл. гласник РС”, број 56/2011). Као
доказ да је меница регистрована како је горе наведено, Понуђач је дужан да достави фотокопију
овереног Захтева за регистрацију менице. Оверу предметног захтева врши пословна банка понуђача.
Меница је  саставни део понуде.  Сваку понуду  која  се  достави  без  приложене менице и пратеће
документације, наручилац ће одбити као неприхватљиву.
Меница за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда.
Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена и уговор о јавној набавци се неће закључити у
случајевима:
 ако понуђач измени, допуни  или опозове своју понуду коју је наручилац прихватио,
 ако понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране наручиоца

као најповољнија, одбије да потпише уговор сходно условима из своје понуде,
 ако понуђач не успе, или одбије да достави тражене бакарске гаранције за  добро извршење

посла. 
Понуђачима са којима није закључен уговор, вратиће се меница, одмах по закључењу уговора са
изабраним понуђачем. 
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Писмо о намерама банке
Наручилац захтева да понуђач уз понуду достави и писмо о намерама банке да ће банка, уколико
уговор буде закључен са понуђачем, на његов захтев, издати неопозиву, безусловну и на први позив
наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, без права приговора на износ од 10%
висине понуђене премије осигурања, без пореза и крајњим роком важења банкарске гаранције  30
дана дужим од истека последњег дана осигурања, односно до исплате обавеза које проистичу из
услуге осигурања.

Након потписивања уговора: 

Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач чију понуду наручилац изабере као најповољнију, дужан је да најкасније у року од 8 дана
рачунајући од дана потписивања уговора, преда наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и
на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од: 10% висине
понуђење премије осигурања без пореза, са роком важења 30 дана дужим од истека последњег дана
осигурања.
Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац,  мањи  износ  од  оног  који  одреди  наручилац  или  промењену  месну  надлежност  за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се
налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело
за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума  „најнижа понуђена цена“ (укупна
годишња премија осигурања, без пореза). У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку
понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања
(рок не може бити краћи од 30 дана од дана пријема фактуре за претходни месец).

18. 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. 

19. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Понуда мора да важи  најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

20.  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ.
Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде донети у року који не може бити дужи од
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10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

21. УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права закључити  уговор о
јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о
јавним набавкама. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најпвољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван
да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

Измена уговора о јавној набавци
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промене битних
елемената уговора  као што су измена уговореног обима предмета набавке и промена уговорене цене
и других битних елемената уговора.
Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о
измени уговора коју је дужан да објави на Порталу јавних набавки у року од 3 дана
Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.
Измене током трајања уговора се спроводе ускладу са чланом 115. Закона

22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или
означени као поверљиви. 
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди. 
Као поверљива,  понуђач може означити документа која садрже личне податке,  а  које  не  садржи
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су
прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима
имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако се
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник
изнад  ознаке  поверљивости  написати  ,,ОПОЗИВ“ уписати  датум,  време  и  потписати  се.  Ако
понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати
ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,  цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 
Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  тражити  од
наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства
обезбеђења.
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24. 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 надлежног за
финансије. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у министарству надлежном
за рад.

25.   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  и  да му није изречена мера забране
обављања делатности, која се налази на снази у време објављивања  позива за подношење понуда;
(Образац број 2 . -  Из јава, дат је као саставни део конкурсне документације).       

26. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о
јавној набавци.
У складу са Моделом уговора изабрани понуђач ће закључити и полисе осигурања са  Наручиоцем. 

27.  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.

28. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе
уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

29. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно свако заинтересовано лице који има
интерес  за  доделу уговора,  у  овом поступку јавне  набавке  и  који  је  претрпео  или би  могао  да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем
тексту: подносилац захтева).
Захтев  за  заштиту права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља Републичкој
комисији.  Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,  електронском  поштом  на  е-маил:
(jaroslav.jaso@spens.rs), факсом на број: 021/6621-780 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама 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 три
дана  пре  истека  рока  за  подношење  понуда,  без  обзира  на  начин  достављања  и  уколико  је
подносилац захтева  у складу са чланом 63.  став 2.  овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. Закона о
јавним  набавкама),  сматраће  се  благовременим  уколико  је  поднет  најкасније  до  истека  рока  за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
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за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за  заштиту права  не  могу се  оспоравати радње наручиоца предузете  у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149.
Закона о јавним набавкама), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је  у  истом поступку јавне набавке поново поднет захтев  за  заштиту права  од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права,
које садржи податке из Прилога 3Љ уз Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од:Подносилац  захтева  за  заштиту права  је  дужан да  на  рачун  буџета  Републике Србије
уплати таксу у износу од:

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена
вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;

5)  120.000  динара  ако  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  и  ако  збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка
обликована по партијама;

6)  0,1% процењене вредности јавне набавке,  односно понуђене цене понуђача којем је  додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене
понуђача  којима  су  додељени уговори,  ако  се  захтев  за  заштиту права  подноси  након  отварања
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

8) Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. Закона о јавним
набавкама.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Р. бр

Oбaвeзни услoв зa учeшћe у 
пoступку jaвнe нaбaвкe из члaнa 
75. стaв 1.  Закона

Пoтрeбни дoкaзи из члaнa 77.  став 1. Закона и 
oргaни нaдлeжни зa њихoвo издaвaњe:

1.

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

извод из регистра надлежног органа (Агенције за
привредне регистре)
Сходно одредбама члана 79. став 4. ЗЈН, понуђач
није дужан да доставља извод о регистрацији
Агенције за привредне регистре јер је овај доказ
јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.

2.

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

Напомена: Понуђач који има
више законских заступника
доставља  доказ за  све законске
заступнике.

потврда надлежног суда (извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре), и то:
Правна лица доста достављају:

 -  извод из казнене евиденције основног и
вишег суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица;

 -  извод из казнене евиденције Посебног
одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду;

 -  уверење из казнене евиденције надлежне
полициске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника - захтев за
издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта.

 Предузетник као понуђач и физичко лице као
понуђачи достављају:

 уверење из казнене евиденције надлежне
полициске управе Министарства унутрашњих
послова – захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта.

3.

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

потврда надлежног пореског органа и организације
за обавезно социјално осигурање или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације (уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода);
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  4.

Да  има  важећу  дозволу  надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) Закона) 

важећа дозвола надлежног  органа  за  обављање
делатности који је предмет јавне набавке. Као доказ
за  правно  лице  потребно  је  доставити  дозволу
Народне  банке  Србије,  као  надлежног  државног
органа  Републике  Србије,  за  обављање  послова
осигурања  и  потврду  Народне  банке  Србије  да
понуђачу  није  престала  дозвола  за  обављање
послова осигурања. Ова потврда по датуму издавања
не  сме  бити  старија  од  шест  месеци  пре
објављивања позива за подношење понуда.

  5.

Понуђач је дужан да при састављању 
понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Потписан о оверен Образац изјаве бр. 7.  Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона у делу 
који се односи на непостојање забране делатности.
 

Додатни услови из члана 76. ЗЈН Потребни докази из члана 77. став 2. ЗЈН издат

Пoнуђaч рaспoлaжe сa нeoпхoдним финaнсиjским кaпaцитeтoм:

1.

да  је  разлика  расположиве  и
захтеване  маргине  солвентности
понуђача  за  неживотна
осигурања/реосигурање на дан 31.
децембар  2019.  године,  најмање
1.200.000.000,00 динара 

Образац  АК-НО/РЕ,  Адекватност  капитала  за
неживотна осигурања/реосигурање, са стањем на
дан 31.12.2019. године

2

 да понуђач није био неликвидан, 
односно да није био у блокади 
последње три године пре
 објављивања јавног позива

Доказ: 
Потврда НБС о броју дана неликвидности

 Пoнуђaч рaспoлaжe сa нeoпхoдним пословним кaпaцитeтoм:

1.

да  понуђач има усаглашен систем
пословања са захтевима стандарда
ISO  9001 чиме  доказује  да  је
његово  пословање  усклађено  са
међународно  признатим системом
квалитета 

Доказ:
Копија важећег  сертификата  о  усаглашености
система  квалитета  са  захтевима  стандарда  ISO
9001 или одговарајуће

2

 Усаглашен систем пословања са
захтевима стандарда SR 10 чиме 
доказује да је његово пословање 
усклађено са међународно 
признатим системом менаџмента 
друштвеном одговорношћу.

Доказ:
 Копија важећег сертификата о усаглашености 
система за SR 10.
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3

Усаглашен Систем пословања са
захтевом стандарда ISO 27001 
чиме доказује да је његово 
пословање усклађено са системом 
безбедности информација у 
услугама осигурања.

 Доказ:
 фотокопија  важећег  сертификата ISO 27001  или
одговарајуће

4

Усаглашен Систем пословања са
захтевом стандарда ISO 10002 
чиме доказује да је његово 
пословање усклађено са 
стандардима управљања 
процесима поступања по 
приговорима корисника

 Доказ:
 фотокопија  важећег  сертификата ISO  10002 или
одговарајуће

5

Усаглашен Систем пословања са
захтевом стандарда ISO 14001 
чиме доказује да је његово 
пословање усклађено са 
стандардима заштите животне 
средине

 Доказ:
 фотокопија  важећег  сертификата ISO  14001 или
одговарајуће

6

Усаглашен Систем пословања са
захтевом стандарда OHSAS 18001 
чиме доказује да је његово 
пословање усклађено са 
стандардима безбедности и 
здравља на раду запослених

 Доказ:
 фотокопија  важећег  сертификата  OHSAS 18001
или одговарајуће

7

Да  Понуђач  има  ажурност  у
решавању штета прко 92% у 2019.
години

Утврђује се на бази података са сајта НБС према
следећој  формули:  А  (решене  штете)  +  Б
(одбијене  и  сторниране  штете)  /  Ц  (пријављене
штете) * 100
Доказ: Извод са сајта НБС

1.

Средство обезбеђења у складу са 
тачком 17. текста конкурсне 
документације:
Уз понуду доставља се:

1. Блaнкo соло мeницу за озбиљност
понуде;
2.  Писмо  о  намерама  банке  за
издавање  банкарске  гаранције  за
добро извршење посла

Приликом  потписивања  уговора
доставља се:

1. Банкарска  гаранција  за  добро
извршење посла

Блaнкo мeница мoрa бити пoтписaна и oвeрeна
пeчaтoм, бeз уписaнoг дaтумa и изнoсa.
Taкoђе уз блaнкo мeницу пoднoси сe кoпиja
кaртoнa дeпoнoвaних пoтписa и мeничнo писмo –
oвлaшћeњe сa уписаним изнoсoм oд 10% oд
врeднoсти пoнудe без ПДВ-а и то за сваку меницу
посебно.  Менице  морај у  бити  регистроване у
складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном
промету.

Доказ за тачке 2. и  3 .  из обавезних услова не може бити старији од два месеца пре дана
отварања понуда, а у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.
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НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  Додатне услове
подизвођач испуњава самостално.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, сваки  понуђач  из  групе  понуђача,  мора  да  испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Начин достављања доказа  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у неовереним  копијама. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид све или
поједине доказе о испуњености услова из чл.75. и 76.  и то у виду оригинала или оверених копија.
Aкo пoнуђaч у oстaвљeнoм, примeрeнoм рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт дaнa, нe дoстaви
нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу трaжeних дoкaзa, Нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити кao
нeприхвaтљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију
електронског  документа  у  писаном  облику,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  електронски
документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ  доставља  у  изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој  понуђач има седиште не издају тражени докази,  понуђач може,  уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали
обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању и условима  рада,
заштити животне средине,  као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која се
налази на снази у време објављивања  позива за  подношење понуда; У  вези  са  овим  условом
понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- конкурсне документације. Ова изјава се
подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-
  

                                           
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1.- Пун назив понуђача:                                                              

2.- Седиште:                             адреса:               пошт.бр.             

3.- Матични број :                   

4.- Порески број :                   

5.- Шифра делатности:               

6.- Бројеви телефона:                                                                    

7.- Пословна банка:                                       бр.рачуна:                          

8.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:                               

                                                                                              

Уколико  лице  овлашћено  за   потписивање  уговора  није  уписано  као  заступник  понуђача  код
Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење
за  заступање, односно потписивање уговора.
    
9.- Особа за контакт:                                                                     

10.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем:

                                           а.- самостално,                                           
                                           б.- као носилац посла из групе понуђача  

   в.-са подизвођачем  
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)

 Датум:                       

                                                                                     
                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                                            _______________________
 
                                                                 М.П.
Напомена: 
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем,
као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________

2.- Седиште:                             адреса:               пошт. бр.            

3.- Матични број :                   

4.- Порески број :                   

5.- Шифра делатности:               

6- Број телефона ____________________________________________________________

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача
                                                                                     (Носилац посла из групе понуђача)

                          _____________________________
                                                                 М.П.

НАПОМЕНА: 
Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача која подноси
заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________

2.- Седиште:                             адреса:               

3.- Матични број :                   

4.- Порески број :                   

5.- Број телефона ____________________________________________________________

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________

7.- Особа за  контакт_________________________________________________________

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                                            _______________________
                                                                 М.П.

НАПОМЕНА: 
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.-

   У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. бр. 124/12,14/15 и
68/15) дајемо следећу:

И З Ј А В У 

У својству ____________________ (уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________
(пун назив  и седиште)

поштујем све  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и
условима  рада,  заштити  животне  средине и  да ми није изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;

М.П.             
                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

                        _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног  лица сваког  понуђача  из  групе понуђача  и  оверена печатом.Уколико  понуду  подноси
понуђач са подизвођачем образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача.
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                                                                                                                 ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.-

ПОНУДА бр. _________

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА БР. ЈН  4/20-1
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: (и носиоцу посла у случају заједничке понуде)
 пун назив фирме:________________________________
 седиште________________________________________
 матични број____________________________________
 шифра делатности_______________________________
 ПИБ___________________________________________
 овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________ 
                                                                                           ( име, презиме и функција)
 пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
 особа за контакт )_________________________________ 
                                                         (име, презиме)
 тел/факс______________е-маил_______________ 
 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________

                                                                              ( име, презиме и функција) 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:
 пун назив фирме:________________________________
 седиште________________________________________
 матични број____________________________________
 ПИБ___________________________________________
 особа за контакт :________________________________ 
                                                         (име, презиме)
 тел/факс______________е-маил_______________ 

 пун назив фирме:________________________________
 седиште________________________________________
 матични број____________________________________
 ПИБ___________________________________________
 особа за контакт :________________________________ 
                                                         (име, презиме)
 тел/факс______________е-маил_______________ 

 пун назив фирме:________________________________
 седиште________________________________________
 матични број____________________________________
 ПИБ___________________________________________
 особа за контакт :________________________________ 
                                                         (име, презиме)
   тел/факс______________е-маил_______________
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности услуге осигурања (имовине,
возила, лица и др. осигурања), дајемо понуду број               како следи:

рб.  ОСНОВНЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА
Годишња премија без

пореза у динарима

  (1) Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности са
допунским ризицима

  (2)  Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће 
опреме

 

  (3) Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

  (4) Осигурање стакла од лома

  (5) Осигурање машина од лома и неких других опасности

  (6) Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим
лицима са укљученом одговорношћу према запосленим радницима

  (7) Комбиновано осигурање преносивих уређаја

(8.1) Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-
незгоде

(8.2) Осигурање посетилаца, гостију јавних купалишта и клизалишта од
последица несрећног случаја-незгоде

  (9) Допунско здравствено осигурање

(10) Комбиновано осигурање радног возила – ауто каско осигурање

(11) Осигурање  возила  од  одговорности  према  трећим лицима  и
осигурање ауто незгода

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА 
ОСИГУРАЊА без пореза:

Плаћање годишње премије ће се вршити у 12 једнаких месечних рата за претходни месец, на основу
примљене фактуре - рачуна.

 Рок плаћања: ____  дана (минимално 30 дана – максимално 45 дана) од дана пријема фактуре за
претходни месец.

 Рок важења понуде:____________(минимално 90 дана) од дана јавног отварања понуде.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 
предметне набавке који ће бити извршен преко подизвођача 
_______________________________________________________________________

Понуду дајем (заокружити): а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем

 
                          
Место и датум  ___________________       

                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                        (Носилац посла из групе понуђача)

                                      _____________________________
М.П.
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                                                   ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.-

                                             ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
                                     СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ                                    

1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности са допунским ризицима

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

1.1. Грађевински  објекти  и  опрема  према  књиговодственој
евиденцији на локацијама: 
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37 
3) Новосадског сајма 60
Суме  осигурања  представљају  набавну  књиговодствену
вредност. (из Техничке спецификације–Прилог 1.1  р.б. 1.1.)
1.2. Залихе на адреси Сутјеска 2 (из Техничке спецификације–
Прилог 1.1  рб. 1.2.)
Збир:

2. Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

2.1. Рачунари и рачунарска техника са локација:
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37
3) Новосадског сајма 60  (из Техничке спецификације–Прилог 1.1
рб. 2.1.).
Збир:

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

3.1 Новац и драгоцености у сефовима ,на суму осигурања, на 
локацијaма:
1) Сутјеска 2
2) Новосадског сајма 37
Од ризика провалне крађе и разбојништва на суму осигурања, са
укљученим додатком за откуп одбитне франшизе
3.2. Новац за време преноса на релацији благајна-сеф-благајна
-банка на адреси Сутјеска 2 и превоза на релацији Новосадског
сајма 37- Сутјеска 2
Од ризика провалне крађе и разбојништва на суму осигурања “I
ризика“, са укљученим додатком за откуп одбитне франшизе
( из Техничке спецификације–Прилог 1.1  рб. 3.2.).
3.3   Намештај  и  уређаји  са  машинама  и  апаратима,  на
локацијама:
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37
3) Новосадског сајма 60
Од ризика провалне крађе и разбојништва на суму осигурања “ I
ризика“, са укљученим додатком  за откуп одбитне франшизе  (из
Техничке спецификације–Прилог 1.1  рб. 3.3.).
3.4. Новац у манипулацији на уплатно-исплатним местима:
Новац у манипулацији на уплатно-исплатним местима:
1) Сутјеска 2,
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2) Новосадског сајма 37
Од ризика провалне крађе и разбојништва на суму осигурања “I 
ризика,, са укљученим додатком за откуп одбитне франшизе ( из 
Техничке спецификације–Прилог 1.1  рб. 3.4.).
Збир:

4. Осигурање стакла од лома

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

Огледала и стакла на прозорима и вратима 4мм и више
Стакла до 4мм
Стаклена врата без оквира 
-110 комада стаклених оквира
Порцулански:
Умиваоници- ком 259, вредност по комаду 1.381,35
WC шоље- ком 248, вредност по комаду 3.050,00
Писоари- ком 110, вредност по комаду 1.733,01
Стакла на кошевима кошаркашких игралишта:
 8 комада – вредност по комаду 16.865,86
Стакла на рото вратима -2 комада рото врата. Укупна вредност: 
130.000,00
Стакла на клизним вратима. Укупна вредност: 140.000,00
- 2 комада клизних врата
Збир:
Напомена: Осигурање стакла од лома на адресама: Сутјеска 2, Новосадског сајма 37 и Новосадског 
сајма 60

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности 

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

5.1  Све машине, апарати и уређаји на локацијама:
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37 
3) Новосадског сајма 60
Од лома машина на уговорену вредност са укљученим доплатком
за амортизовану вредност и откуп одбитне франшизе
Механичка опрема у саставу грађевинских објеката на 
локацијама:
1) Сутјека 2
2) Новосадског сајма 37 
3) Новосадског сајма 60 
Од лома машина на уговорену вредност са укљученим доплацима
за  амортизовану  вредност  и  откуп  одбитне  франшизе,  земљане
радове и изналажење грешке
Збир:
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6. Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са укљученом одговорношћу
према запосленим радницима

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

6.1. Законска  одговорност  осигураника  за  штете  од  смрти,
повреде  тела  или  здравља  као  и  оштећења  или  уништења
ствари трећих лица проистекле из делатности осигураника.
Уговорена јединствена агрегатна сума осигурања за лица и за 
ствари.Укључена одговорност за изворе опасности: 
1)купалишта:максималан број посетилаца дневно за сва 3 
купалишта -6750
2) клизалиште:површина леда 1800м2, максималан број посетилаца
дневно:2000
3) гаража: годишњи бруто приход: у 2019. години 10.128.027,19 дин
4) куглана:
- 8 стаза на адреси Сутјеска бр.2
- 4 стазе на адреси  Новосадског сајма 60
5) стрељана-30 стазе за гађање
6) спортски терени у затвореном (дворане и сале)- 15000м2
7) спортски терени на отвореном: 5000м2

Укупан приход за 2019. годину је: 488.732.547,30  динара                
( из Техничке спецификације–Прилог 1.1  рб. 6.1.).
Збир:

7. Комбиновано осигурање преносивих уређаја 

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

7.1. Покретна техника
Под условима за комбиновано осигурање преносивих уређаја на
суму осигурања (пожар, крађа,лом) са укљученим доплатком за 
откуп амортизоване вредности код делимичних штета и откупом
одбитне франшизе
Уговара се искључење одредбе о каренци
(из Техничке спецификације–Прилог 1.1  рб. 7.1.).
Збир:

8. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

8.1 Колективно осигурање запослених од последица несрећног 
случаја по службеној евиденцији наручиоца 24 часа дневно 365 
дана.
Број запослених: 151
(каренца искључена)
а) Смрт услед несрећног случаја  
б) Инвалидитет –трајни телесни 
в) Дневна наканада  
г)   Лом кости

(каренца искључена)
8.2 Осигурање посетилаца, гостију јавних купалишта и 
клизалишта, годишње.
а) Смрт услед несрећног случаја  
б) Инвалидитет –трајни телесни 
Број посетилаца клизалишта годишње: 35.000
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Број посетилаца купалишта годишње: 220.000

Збир:

9. Допунско здравствено осигурање

Предмет осигурања
Годишња

премија без
пореза

Порез

9.1. Допунско здравствено осигурање запослених за случај
а) тежих болести 
б хируршких интервенција.
Број запослених: 151
(из Техничке спецификације–Прилог 1.1  рб. 9.1.).
Збир:

10. Комбиновано осигурање радног возила – ауто каско осигурање, основно без учешћа
10.1.Осигуравајуће покриће за Машину за глачање леда и лом у целости.

Р.б. Врста Марка/Тип
година

производње

Садашња
вредност у

динарима без пдв-
а

Годишња
премија без

пореза
Порез

1
РАДНО

ВОЗИЛО

Машина за
глачање леда
“Замбони“

2008. година 1.366.741,01

11. Осигурање возила од одговорности према трећим лицима и осигурање ауто незгода: 

Р.
б.

Врста Марка Тип Регистрација
Годишња

премија АО
без пореза

Годишња
премија АН

Порез

1
ПУТНИЧКО

ВОЗИЛО

Škoda
SuperB 
Classic 1.8

NS 150-NO

2 Opel
Insignia Nb 
Ed

NS 354-FP

3

ТЕРЕТНО
ВОЗИЛО

Zastava
101 Skala 55
Poly

NS 115-RS

4 Zastava
Turbo Rival 
40.10 Hdpk

NS 080-KO

5 Zastava
Skala poly 
1,3

NS 357-FT

Збир:
Напомена: 
Сума осигурања за случај ауто незгоде:
1. Смрт услед несрећног случаја: 200.000,00 дин.
2. Инвалидитет:                              400.000,00 дин.

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА (1-11)
ПОРЕЗ
УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ (1-11)

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да крајњи збир
- Укупна годишња премија без пореза  искаже цену  понуде/ премије осигурања дате на Обрасцу број 3-. 
Дата структура цене доказује да цена понуде/годишња премија осигурања, покрива сав трошак који ће
понуђач имати у реализацији набавке
                                                                                                                    Структуру цене  дао:

М.П                         _____________________________
                 потпис овлашћеног лица понуђача 

                                               (Носилац посла из групе понуђача)
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  5.-

Назив понуђача:                              
седиште:                                    
адреса:                               
                                                                                                               

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,  14/15 и
68/15) дајемо следећу: 

И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Обавезујем-о се:

Да  ћемо уз  своју понуду за јавну набавку  услуга - Осигурање имовине, лица и возила у отвореном
поступку,  Наручиоца  ЈП  „Спортски  и  пословни  центар  Војводина“ Нови  Сад  бр.  јн.  4/20-1
доставити:
Уз понуду:

1.- једну бланко соло меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом
картона депонованих потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности
понуде, без  пореза. Депоновани потпис од стране пословне банке неће бити старији од 30 дана од
дана предаје менице.  Меница ће бити   регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно  у
складу са  Законом о  платном промету (“Сл.  гласник  РС”,  број  139/2014)   и  Одлуком о  ближим
условима,  садржини  и  начину  вођења  регистра  меница  (“Сл.  гласник  РС”,  број  810/2015)  и
овлашћења (“Сл. гласник РС”, број 56/2011).

2.- писмо о намерама банке да ће банка, уколико уговор буде закључен са нама као   понуђaчем, на
наш захтев, издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, без права приговора на износ од 10% висине понуђене годишње премије осигурања
без  пореза  и  крајњим  роком  важења  банкарске гаранције  30  дана  дужим  од  истека
осигурања,односно до исплате обавеза које проистичу из услуге осигурања.

Изабрани понуђач обавезује се да ће  најкасније у року од 8 дана рачунајући од дана потписивања
уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:
1.- неопозиву, безусловну (без приговора) и на први  позив наплативу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, на износ од 10% висине понуђене премије осигурања без пореза, са роком важења
30 дана дужим од истека осигурања на начин одређен тачком 17. конкурсне докуметације. 

 
 У _______________________ дана ________2020. године

М.П.             
                                                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

    (Носилац посла из групе понуђача)
                           _____________________________
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ 6.-

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) дајемо
следећу:

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________
(пун назив  и седиште)

понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 У _______________________ дана ________2020. године

М.П.

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача
   (Носилац посла из групе понуђача)

                            _____________________________

                           
                              

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ 7.-

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,  14/15 и 68/15)
дајемо следећи:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка Износ

УКУПНО

 У _______________________ дана ________2020. године

М.П.

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача
 (Носилац посла из групе понуђача)

                           _____________________________

                                                          

Напомена: 
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у
складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона о јавним набавкама.
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ 8.-

 На основу члана 61.- Закона  о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), израђен
је овај:

М О Д Е Л

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Закључен између: 1.- ЈП,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад ул. Сутјеска бр. 2, 
а кога заступа Драган Милић, в. д. директора као Наручилац (у даљем 
тексту:  Уговарач сигурања)

 и                               

                                2.-________________________________________________________
                                    ________________________________________________________
                                    ________________________________________________________
                                    као Понуђач ( у даљем тексту: Осигуравач)

* (остали из групе понуђача)
1.______________________
2.______________________
3.______________________
4.______________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити
закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном
понудом, и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене уговорне клаузуле којима ће се
регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне документације. 
Модел  уговора  понуђач  мора  сваку  страну  да  попуни,  овери  печатом  и  потпише,  чиме
потврђује да је саглсан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача, модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени
сви подизвођачи.
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Члан 1.-
Уговорне стране сагласно констатују: (не попуњава понуђач)
 да је уговарач осигурања, као наручилац, на основу позива за подношење понуда за јавну набавку

услуга  - Осигурање  имовине,  возила  и  лица  за  потребе  ЈП  „Спортски  и  пословни  центар
Војводина“  Нови  Сад,  објављеног  на  Порталу  јавних  набавки  дана  _________2020.  године,
спровео отворени поступак јавне набавке предметне услуге.

 да је уговарач осигурања, као наручилац, на основу члана 81. Закона о јавним набавкама изабрао
као  најповољнију понуду осигуравача  бр.________ од.  _________________  2020.  године,  која
одговара условима из конкурсне документације и чини саставни део овог уговора заједно са
правним  актима  односно  општим,  посебним  и  допунским  условима  осигурања  пријављених
Народној банци Србије  ( у даљем тексту: услови осигурања) и Изјава о реосигурању ( у случају
заједничке понуде).

           
Предмет уговора

Члан 2.-
Овим уговором уређују се основна међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у
вези осигурања  имовине, возила и лица ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у
свему према захтеву уговарача осигурања и понуде осигуравача која је заведена код Наручиоца под
бројем            .
Осигуравач се  обавезује  да  пружи између осталог  и   следеће врсте  осигурања (у даљем тексту
услуге):
1.Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности са допунским ризицима
1.1. Грађевински објекти без мреже и опремa
1.2. Залихе
2.  Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме 
2.1. Рачунари и рачунарска техника,
3.   Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  
3.1. Новац и драгоцености у сефовима
3.2. Новац и новчане вредности у преносу и превозу
3.3. Сав намештај са апаратима и уређајима- разне локације
3.4. Новац у манипулацији на уплатно исплатним местима
4.    Осигурање стакла од лома 
4.1. Стакла, огледала и слично од ризика лома
5.    Осигурање машина од лома и неких других опасности 
5.1. Све машине, апарати и уређаји  
5.2. Механичка опрема у саставу грађевинских објеката
6. Осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих
лица са укљученом одговорношћу према запосленим радницима
6.1.Законска одговорност осигураника за штете од смрти, повреде тела или здравља као и оштећења
или уништења ствари трећих лица проистекле из делатности осигураника
7. Комбиновано осигурање преносивих уређаја
8. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде
8.1. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја по службеној евиденцији
наручиоца 24 часа дневно 365 дана, у свако време и на сваком месту. Број запослених: 151   
8.2.  Осигурање  посетилаца,  гостију  јавних  купалишта  и  клизалишта  од  последица  несрећног
случаја-незгоде,  годишње.  Број  посетилаца  клизалишта  годишње:  35.000.  Број  посетилаца
купалишта годишње: 220.000.
9.    Допунско здравствено осигурање
9.1.  Допунско  здравствено  осигурање  запослених  за  случај  тежих  болести  и  хируршких
интервенција. Број запослених: 151
10. Комбиновано осигурање радне машине-ауто каско осигурање
11. Осигурање возила од одговорности према трећим лицима и ауто незгода.
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у свему према општим, посебним и допунским условима осигурања осигуравача (који услови ће се
прецизно навести у уговору осигурању са изабраним понуђачем / осигуравачем). 
Уговорне  стране током трајања  уговора  о  осигурању споразумно могу мењати  врсте,  премију и
начин  осигурања  у  случају  ако  уговарач  осигурања  повећава  или  смањује  осигуране  суме,  ако
уговара нове ризике, ако у осигурање укључује нову имовину или нове запослене раднике и ако
закључује нова осигурања са осигураним сумама „на први ризик„ а где је први ризик исцрпљен (за
осигурања закључена текуће године ).

Закључивање уговора о осигурању
Члан 3.-

Овај  уговор  се  закључује  на  период од  1 године  и  то  од  дана  _________2020.  године  до
дана____________2021.  године  или до утрошка средстава  предвиђених  у  Финансијском плану и
Плану  набавке  за  2020.  годину  за  предметну  услугу, а  ступа  на  снагу  кад  уговарачи  потпишу
одговарајуће полисе по врстама осигурања и подношењем доказа испуњења реосигурања. 
Изузетно, Осигуравач је дужан да на захтев Уговарача осигурања потпише анекс о продужењу рока
важења овог уговора под истим условима за најдуже  3 (три)  месеца,  због потребе обезбеђивања
континуитета  у  пружању  предметне  услуге,  у  ситуацији  када  Наручилац  због  природе  своје
делатности  и  услова  пословања  није  у  могућности  да  на  други  начин  обезбеди  континуитет  у
пружању предметне услуге.
Период осигурања по потписаним полисама почиње у 00,00 часова првог наредног дана и завршава
се последњег дана текуће године у односу на датум закључења наведених полиса у 24,00 часова.

Осигурани случај
                                                                                 Члан 4.-
Уговорне стране прецизирају да: 
-  је  будући догађај  с  обзиром на који се  закључује осигурање,  неизвестан и независан од воље
осигураника ( осигурани случај ),
-  се  сматра  да  је  у  осигурању  ствари  настао  осигурани  случај  оног  тренутка  када  је  једна  од
осигураних опасности изненада и неочекивано почела да се остварује на осигураној ствари и да је
оштећује .

Полисе осигурања   
         Члан 5.-

Осигуравач је дужан издати полису осигурања уговарачу осигурања за све ризике наведене у понуди
осигуравача која је саставни део овог уговора и то у року до 10 дана од дана потписивања уговора. 
У полисама осигурања морају бити наведене уговорне стране, осигуране ствари, ризици обухваћени
осигурањем,  трајање  осигурања  и  периоди  покрића,  суме  осигурања  или  да  је  осигурање
ограничено, премијске стопе, премије или доприноси и др. и исте ће се потписати у складу и по
основу општих, посебних и допунских услова осигурања осигуравача.
У случају неслагања између одредаба овог уговора односно одредаба општих, посебних и допунских
услова осигурања и неких одредаба полиса, примениће се одредбе полиса.   
                                       

Годишња премија осигурања
Члан 6.-

Уговорне стране сагласно утврђују да износ годишње премије осигурања, без пореза, према врстама
осигурања износи:

 Осигурање  имовине  од  ризика  пожара  и  неких  других  опасности  са  допунским  ризицима
_______________________________ динара

 Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме са укљученим доплатком
за  откуп  амортизоване  вредности  код  делимичних  штета  и  откупом  одбитне  франшизе
__________________________________ динара

 Осигурање од опасности провалне  крађе  и  разбојништва  (,,  на  први ризик  ,,) са  укљученим
додатком за откуп одбитне франшизе _______________________ динара
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 Осигурање стакла од лома ( ,, на први ризик ,, )____________________ динара
 Осигурање машина од лома и неких других опасности ______________ динара
 Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих

лица са укљученом одговорношћу према запосленим радницима ________________динара
 Колективно осигурање запослених  од последица несрећног случаја незгоде ________________

динара
 Осигурање посетилаца, гостију јавних купалишта и клизалишта од последица несрећног случаја 

незгоде ________________________________  динара
  Допунско здравствено осигурање ________________________ динара
  Комбиновано осигурање радног возила-ауто каско осигурање _________________ динара
 Осигурање возила од одговорности  према  трећим лицима и ауто незгода _________________

динара. 

Премијске стопе које је осигуравач користио при изради прихваћене понуде не могу се повећавати
током трајања уговора о осигурању.
Премијске стопе које је осигуравач користио при изради прихваћене понуде могу се смањити и то у
случајевима када се њихово смањење врши променом тарифе премија осигуравача. 

                        Члан 7.-                                       
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2020. годину.
Плаћење доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених средстава за ту
намену, а у складу са законом којим се одређује буџет за 20120. годину.
За  део реализације  уговора који  се  односи на  2021.  годину,  реализација  уговора ће зависити од
обезбеђења средстава предвиђених финансијским планом  за 2021. годину.
У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања
обавеза од стране Примаоца услуге.

Члан 8.-
Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  се  по  потреби  вршити  ажурирање  података  од  значаја  за
осигурање које је предмет овог уговора. 
На осигурања закључена у смислу овог уговора, зависно од врсте осигурања, примењују се, поред
законских одредби и услови осигурања осигуравача који су саставни део овог уговора. 
Ако осигуравач измени услове осигурања дужан је да о томе писмено обавести уговарача осигурања
пре истека текућег периода осигурања. 
У том случају уговор о осигурању престаје да важи истеком текуће године осигурања, до тада остају
услови осигурања из уговора. .
У том случају уговор о осигурању престаје да важи истеком текуће године осигурања.
Ако  уговарач  осигурања   не  откаже  уговор  о  осигурању уговор  се  почетком  следећег  периода
осигурања аутоматски мења у складу са извршеним изменама у условима осигурања. 

Плаћање премије осигурања
Члан 9.-

Уговарач осигурања  одређује да ће се плаћање годишње премије вршити у 12 једнаких месечних
рата, у року од ______ дана од дана пријема фактуре за претходни месец, осим обавезног осигурања
возила од одговорности према трећим лицима.

Плаћање осигуране суме - накнаде
Члан 10.-

Када се догоди осигурани случај, осигуравач је дужан да исплати осигурану суму - накнаду у року и
на начин утврђен овим уговором и одговарајућим условима осигурања. 

Реосигурање осигураног случаја
Члан 11.-

Осигуравач је у обавези да одмах након потписивања уговора о осигурању обезбеди реосигуравајуће
покриће осигуране имовине за ризике изнад сопственог самопридржаја. 
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Као доказ испуњења реосигурања осигураног случаја на наведени начин осигуравач ће доставити
Уговор  о  пословно  техничкој  сарадњи  односно  одговарајући  документ  закључен  са
реосигуравајућом кућом. 
Ако осигуравач не поступи на  наведени начин,  уговор о осигурању ће бити закључен с одложним
условом и почеће да важи од момента подношења наведеног доказа.

Банкарска гаранција
Члан 12.-

Осигуравач је дужан да  приликом закључења уговора  или најкасније у року од  8 дана рачунајући од
дана потписивања уговора,  преда уговарачу неопозиву,  безусловну (без приговора) и на први позив
наплативу  банкарску гаранцију на износ од 10% висине премије осигурања без пореза  и крајњим роком
важења банкарске гаранције  30 дана дужим од истека осигурања,односно до исплате обавеза које
проистичу из услуге осигурања.
У случају да осигуравач не испуни обавезе преузете Уговором о осигурању, уговарач  је овлашћен да
реализује достављену банкарску гаранцију.
                   

Завршне одредбе
Члан 13.-

Саставни део овог уговора чине:
 понуда осигуравача дел. бр._________ од ____________ 2020. године
 општи, посебни и допунски услови осигурања које је осигуравач доставио народној банци 

Србије најкасније до дана достављања понуде,
 образац Структуре цене Осигуравача
 банкарска гаранција
 Техничке спецификације осигурања, прилог 1.1.
 Изјава о реосигурању (Образац број 9 ) - у случају заједничке понуде

Члан 14.-
За сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе позитивних законских
прописа који регулишу осигурање имовине и лица.
Евентуалне,  законом  дозвољене  измене  и  допуне  овог  уговора  ће  се  вршити  по  постизању
обостраног  споразума  уговорних  страна,  анексом  овог  уговора   у  складу  са  Законом  о  јавним
набавкама,  Законом о облигационим односима и  другим важећим прописима који  регулишу ову
област. 

Члан 15.-
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати, било директно
било индиректно, за себе или неку другу страну поклон или  повластицу које би биле или би могле
бити протумачене као незаконита радња или корупција. 

Члан 16.-
Овај  уговор  се  може  једнострано  раскинути  због  неиспуњења  уговорних  обавеза,  на  основу
писменог обавештења.
Отказни рок износи 30 дана, од дана достављања писменог обавештења из претходног става.
Уговорне стране су сагласне да се за све што овим уговором није превиђено примењују одредбе
Закона о облигационим односима, закона о осигурању и других важећих прописа. 
Евентуалне спорове који настану у примени овог уговора, уговорне стране ће решава споразумно, а
уколико се споразум не постигне, спорни односи ће се расправљати пред стварно  надлежним судом
у Новом Саду.

Члан 17.-
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих се један доставља Осигуравачу, а
три задржава Уговарач осигурања. 
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                   За осигуравача                                                                               За уговарача осигурања       

    
           ________________________            м.п.                  м.п.               __________________________
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ 9.-

И З Ј А В А 
 О 

Р Е О С И Г У Р А Њ У 

у својству понуђача из групе понуђаћа за ЈН 4/20-1

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________
(пун назив  понуђача из групе понуђача и седиште)

 за комплетне ризике изнад свог самопридржаја обезбеђујем реосигурававајуће покриће осигуране
имовине по ризику и по штетном  догађају/катастрофику код друштава за реосигурање са седиштем
у  земљи  односно  код  друштава  за  реосигурање  у  иностранству  (за  ризике  које  друштво  за
реосигурање у земљи не може да покрије) 

 У _______________________ дана ________2020. године

                                                                                     Потпис Носиоца посла из групе понуђача

М.П.                     _____________________________

                           
                              
                                                                                         Потпис Понуђача из групе понуђача

М.П.                     _____________________________

Напомена: ова изјава се подноси уз понуду само у случају подношења заједничке понуде 
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