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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15) и Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 1/2017-2188 од 19.04.2017. , припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку услуга осигурања од незгоде  

(колективно осигурање запослених), у отвореном поступку 
јавна набавка број 3/2017  

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 
 

 

II Подаци о предмету јавне набавке  
 

 

 
III 
 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
опис и обим услуга, начин спровођења контроле  

 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 

 

V 
Врста критеријума и елементи критеријума за доделу 
уговора 
 

 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

 

VII Додатна објашњења и разлози за одбијање понуде 
  

VIII 
Одлука о додели уговора и рок у коме ће уговор бити 
закључен 
 

 

IX 

Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 
понуђача са детаљним упутством о садржини потпуног 
захтева 
 

 

X Обрасци који чине саставни део понуде 
  

XI Модел уговора  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, 
Београд 
Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 
Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs 
Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка, у отвореном поступку, у 
складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (донетим на 
основу ЗЈН). 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 3/2017 су услуге осигурања од незгоде (колективно 
осигурање запослених) у свему према захтевима Наручиоца и техничкој документацији 
са табелом (Прилог 1 и Прилог 2 из Поглавља III конкурсне документације). 
 
Ознака из општег речника набавке: 66512100- услуге осигурања од незгоде. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену предност ће имати понуда са 
краћим роком извршења услуге (исплате штете). У случају истог понуђеног рока 
исплате штете, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења 
понуде. 
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 
најнижe понуђенe ценe.  
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
Уколико нису испуњени услови за доделу уговора , Наручилац ће донети одлуку о 
обустави поступка јавне набавке. 
 
6. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 
 са интернет странице наручиоца www.infrazs.rs 
 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене одредбама члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и конкурсном документацијом.  
 
Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН понуђач доказује достављањем доказа из члана 77. 
истог Закона, а у складу са захтевима из конкурсне документације.   
Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност 
услова утврђени су конкурсном документацијом. 
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Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан 
да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној 
документацији.  
Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним 
набавкама могу се достављати у неовереним копијама. 
 
Понуда понуђача мора обухватати целокупну набавку. 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која 
подноси заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. ЗЈН 
и конкурсној документацији.  
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. 
 
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД), заокружене на две 
децимале, без ПДВ-а. 
 
Понуђач је дужан да понуду достави непосредно или путем поште. 
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење 
понуда. 
Рок за подношење понуда износи 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
дана 19.05.2017. године до 12:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин 
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за 
набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, ул. Немањина бр. 
6, 11000 Београд, Република Србија. 
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти или 
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 

Понуђач на предњој страни коверте или кутије, ставља заводни печат понуђача, 
назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку услуга 
осигурања од незгоде у отвореном поступку, број набавке 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ".  
 
Понуђачи су дужни да на полеђини коверте или кутије назначе назив, адресу, телефон, 
факс, e-mail адресу и име контакт oсобе. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу, телефон, e-mail адресу и имена 
контакт особа свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду  преда у форми која 
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. 
Понуђач копију банкарске гаранције и копију писма о намерама банке уз понуду, 
доставља повезане на начин који онемогућава убацивање или уклањање документа 
након отварања понуде, заједно са осталим документима, а оригинал банкарске 
гаранције и оригинал писма о намерама банке, уз понуду, доставља неоштећен. 
Понуда достављена по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 
неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је, по окончању поступка 
отварања, вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 
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8. Место, време и начин отварања понуда 
Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. 
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана 
19.05.2017. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број 
394, I спрат.  
 
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 
У  поступку  отварања   понуда   могу  активно   учествовати   само  овлашћени 
представници понуђача. 
Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да, најкасније на 
јавном отварању понуда Комисији за јавну набавку преда овлашћење за учешће у 
поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у 
поступку отварања понуда и то: презиме и име, број личне карте, МУП који је издао и 
ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу 
из које долази. 
 
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
11. Контакт  
Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта; факс: 011/3620094,       
е-mail: nabavkа@infrazs.rs, радним данима од 08:30-15:30 часова. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 3/2017 су услуге осигурања од незгоде (колективно 
осигурање запослених) у свему према захтевима и техничкој документацији са табелом 
из Прилога 1 и Прилога 2– поглавље III конкурсне документације. 
Ознака из општег речника набавке: 66512100 -  услуге осигурања од незгоде. 
 
Услугу осигурања запослених радника, према званичној евиденцији, од последица 
несрећног случаја извршити према  табели за одређивање процента трајног губитка 
опште радне способности (инвалидитета) осигураника као последице несрећног 
случаја (незгоде) – Општа табела инвалидитета наведена у поглављу III конкурсне 
документације. 
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.  
  
Усаглашеност понуде са захтевима из техничке спецификације понуђач потврђује 
оверавањем Обрасца понуде и Обрасца структуре цене . 
  
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, ОПИС  И ОБИМ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ ,РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГА 

Прилог 1 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Број запослених радника за осигурање је 7947 

Осигуране суме за осигуране ризике  
 Смрт услед незгоде       400.000,00 РСД;  
 Трошкови инвалидитет услед незгоде    750.000,00 РСД;  
 Трошкови лечења услед незгоде    100.000,00 РСД;  
 Дневна накнада услед незгоде     150,00 РСД.  
 

o Предмет осигурања  

Сви запослени радници према званичној евиденцији.  

Услови осигурања  

- Под осигурањем запослених подразумева се осигурање од ризика одређених конкурсном 
документацијом свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа;  

- Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених у зависности од плана 
оптимизације броја запослених у „Инфраструктури железнице Србије“ад у периоду 2017-2020; 

 - Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, обавезан је да достави Полису 
осигурања и Услове за осигурање лица у вези са предметом јавне набавке.  
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Квалитет осигурања и рекламација  

- У случају неадекватно извршене услуге, Наручилац задржава право да о томе обавести 
понуђача, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 (три) дана од дана 
пријема обавештења;  
- Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне набавке, 
услугу обави благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из области осигурања, 
добрим пословним обичајима и пословном етиком.  
 
Висину премије у понуди уписати у номиналном износу по једном запосленом и за укупан број 
запослених.  

Премија осигурања се плаћа у 12 месечних рата.  

Наручилац може након закључења Уговора повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности уговора, уколико за 
то постоје оправдани разлози. Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених 
у складу са кадровским планом запослених.  

2. Место и рок – време извршења: Предметна јавна набавка је на период од једне године.  

3. Начин спровођења контроле: Контрола извршења уговора врши се од стране стручне 
службе наручиоца. 

Штете се исплаћују према наведеној општој табели инвалидитета 

Прилог 2 
 

ТАБЕЛА 
 

за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) 
осигураника као последице несрећног случаја (незгоде) - Општа табела инвалидитета 
(ОТИНВ) 
 
I. Глава 
1. Дифузна оштећења мозга са клинички утврђеном сликом декортикације, односно 
децеребрације:    
− хемиплегија инветерираног  
типа са афазијом и агнозијом; 
− деменција (Корсаковљев синдром); 
− обострани Паркинсонов синдром са израженим ригором; 
− комплетна: хемиплегија, параплегија, триплегија, тетраплегија; 
− епилепсија са деменцијом и психичком детериорацијом; 
− психоза иза органске повреде мозга  100% 
2. Оштећење мозга са клинички утврђеном сликом: 
− хемипареза са јако израженим спастицитетом; 
− екстрапирамидална симптоматологија (немогућност координације покрета или 
постојање грубих нехотичних покрета); 
− псеудобулбарна парализа са присилним плачем или смехом; оштећење малог мозга са 
израженим поремећајима равнотеже, хода и координације покрета  90% 
3. Псеудобулбарни синдром    80% 
4. Епилепсија са учесталим нападима и карактерним променама личности, болнички 
евидентираним, након болничког лечења са одговарајућим испитивањима 70% 
5.  Жаришна оштећења мозга са болнички евидентираним последицама психоорганског 
синдрома, са налазом психијатра и психолога након болничког лечења са одговарајућим 
испитивањима: 
а) у лаком степену  до 40% 
б) у средњем степену  50% 
ц) у јаком степену  60% 
6. Хемипареза или дисфазија: 
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а) у лаком степену  до 30% 
б) у средњем степену  40% 
ц) у јаком степену  50% 
7. Оштећење малог мозга са адиадохокинезом и асинергијом 40% 
8. Епилепсија са ретким нападима: 
а) без напада уз редовну медикацију  20% 
б)  са ретким нападима уз медикацију 30% 
9. Контузионе повреде мозга: 
а) постконтузиони синдром уз постојање објективног неуролошког налаза после болнички 
утврђене контузије мозга  20% 
б) оперисани интрацеребрални хематом без неуролошког испада 20% 
10. Стање после трепанације свода лобање или лома базе лобање или свода лобање, 
рентгенолошки верификовано 10% 
11. Посткомоциони синдром после болнички или амбулантно утврђеног потреса мозга без 
постојања објективног неуролошког налаза са изворном медицинском документацијом 
добијеном у року од 24 часа након повреде до 5% 
12. Губитак власишта: 
а) трећина површине власишта  5% 
б) половина површине власишта  15% 
ц) читаво власиште 30% 
 
Посебни услови 
1. За потресе мозга који нису болнички или амбулантно утврђени у року од 24 часа након 
повреде, не признаје се инвалидитет. 
2. Све форме епилепсије морају бити болнички утврђене уз примену савремених 
дијагностичких метода. 
3. Код различитих последица повреде мозга услед једног несрећног случаја проценти за 
инвалидитет се не сабирају, већ се проценат одређује само по тачки која је најповољнија за 
осигураника. 
4. Трајни инвалидитет за све случајеве који спадају под тачке од 1 до 10, одређује се 
најраније 10 (десет) месеци после повреде. 
 
II. Очи 
13. Потпуни губитак вида на оба ока 100% 
14. Потпуни губитак вида на једно око 33% 
15. Ослабљење вида једног ока:  
− за сваку десетину смањења 3,30% 
16. У случају да је на другом оку вид ослабљен за више од три десетине, за сваку десетину 
смањења вида повређеног ока одређује се  6,60% 
17. Диплопија као трајна и ирепарабилна последица повреде ока:   
а) екстерна офталмоплегија  10% 
б) тотална офталмоплегија  20% 
18. Губитак очног сочива: 
а) афакија једнострана  20% 
б) афакија обострана  30% 
19. Делимична оштећења мрежњаче и стакластог тела:  
а) делимични испад видног поља, као последица посттрауматске аблације ретине  5% 
б) опацитатес цорпорис витреи, као последица трауматског крварења у стакластом телу 
ока  5% 
20. Мидријаза као последица директне трауме ока  5% 
21. Непотпуна унутарња офталмоплегија  10% 
22. Повреде сузног апарата и очних капака:  
а) Епифора  5% 
б) Ентропиум, ектропиум  5% 
ц) Птоза капка  5% 
23. Концентрично сужење видног поља на преосталом оку:  
а) до 60 степени  10%  
б) до 40 степени  30% 
ц) до 20 степени  50% 
д) до 5 степени  60% 
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24. Једнострано концентрично сужење видног поља:  
а) до 50 степени  5% 
б) до 30 степени  15% 
ц) до 5 степени  30% 
25. Хомонимна хемианопсија  30% 
 
Посебни услови 
1. Инвалидитет се након аблације ретине одређује по тачкама 15, 16. и 19. 
2. Повреда очне јабучице која је узроковала аблацију ретине мора бити болнички 
дијагностификована. 
3. Оцена оштећења ока врши се по завршеном лечењу изузев по тачкама 17. и 21. за које 
минимални рок износи годину дана након повреде. 
 
III. Уши 
26. Потпуна глувоћа на оба уха са уредном калоричном реакцијом вестибуларног органа 
 40% 
27. Потпуна глувоћа на оба уха са угаслом калоричном реакцијом вестибуларног органа 
 60% 
28. Ослабљен вестибуларни орган са уредним слухом  5% 
29. Потпуна глувоћа на једном уху са уредном калоричном реакцијом вестибуларног органа 
 15% 
30. Потпуна глувоћа на једном уху са угаслом калоричном реакцијом вестибуларног органа 
на том уху 20% 
31. Обострана наглувост са уредном калоричном реакцијом вестибуларног органа 
обострано: укупни губитак слуха по Фоњлер-Сабине:  
а) 20—30%  5% 
б) 31—60%  10% 
ц) 61—85%  20% 
32. Обострана наглувост са угаслом калоричном реакцијом вестибуларног органа: укупни 
губитак слуха по Фоњлер- Сабине:  
а) 20—30%  10% 
б) 31—60%  20% 
ц) 61—85%  30% 
33. Једнострана тешка наглувост са уредном калоричном реакцијом вестибуларног органа: 
губитак слуха на нивоу 90—95 децибела  10% 
34. Једнострана тешка наглувост са угаслом калоричном реакцијом вестибуларног органа: 
губитак слуха на нивоу 90—95 децибела  12,5% 
35. Повреде ушне шкољке: 
а) делимичан губитак или делимична деформација  5% 
б) потпуни губитак или потпуна деформација  10% 
 
Посебни услови 
1. За све случајеве из ове главе одређује се инвалидитет после завршеног лечења, али не 
раније од 6 месеци након повреде, изузев тачке 35. која се цени по завршеном лечењу. 
 
IV. Лице 
36. Озбиљно деформирајућа оштећења на лицу праћена функционалним сметњама и/или 
посттрауматски деформитети костију лица: 
а) у лаком степену  до 5% 
б) у средњем степену  10% 
ц) у јаком степену  25% 
 
Посебни услови 
1. За козметичке и естетске ожиљке на лицу не одређује се инвалидитет. 
 
37. Ограничено отварање уста: 
а) размак горњих и доњих зуба - до 4цм  5% 
б) размак горњих и доњих зуба - до 3цм  15% 
ц) размак горњих и доњих зуба - до 1,5 цм  30% 
38. Дефекти на чељусним костима, на језику или непцу са функционалним сметњама: 
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а) у лаком степену  10% 
б) у средњем степену  20% 
ц) у јаком степену  30% 
 
Посебни услови 
1. За случајеве под тачкама 36, 37. и 38. инвалидитет се одређује после завршеног лечења, 
али не раније од 6 месеци после повреде. 
 
39. Губитак сталних зуба: 
− до 16 за сваки зуб  1% 
− од 17 или више, за сваки зуб  1,5% 
40. Пареза фацијалног живца после фрактуре слепоочне кости или повреде одговарајуће 
паротидне регије: 
а) у лаком степену  5% 
б) у средњем степену  10% 
ц) у јаком степену са контрактуром и тиком мимичке мускулатуре  20% 
д) парализа фацијаиног живца  30% 
 
Посебни услови 
1. Инвалидитет по тачки 40. одређује се после завршеног лечења, али не раније од 1 
године после повреде. 
 
V. Нос 
41. Повреде носа:  
а) делимичан губитак носа  до 15% 
б) губитак читавог носа  30% 
42. Аносмиа као последица верификоване фрактутуре горњег унутарњег дела носног 
скелета  5% 
43. Промена облика пирамиде носа:  
а) у лаком степену  до 5% 
б) у средњем степену  10% 
ц) у јаком степену  15% 
44. Отежано дисање услед фрактуре носног саптума која је утврђена клинички и 
рентгенолошки непосредно после повреде  5% 
 
VI. Душник и једњак 
45. Повреде душника:  
а) стање после трахеотомије код виталних индикација након повреда  5% 
б) стеноза душника после повреде гркљана и почетног дела душника  10% 
46. Стеноза душника ради које се мора трајно носити канила  60% 
47. Трајна органска промуклост због повреде:  
а) слабијег интензитета  5% 
б) јачег интензитета  15% 
48. Сужење једњака:  
а) у лаком степену  10% 
б) у средњем степену  20% 
ц) у јаком степену  30% 
49. Потпуно сужење једњака са трајном гастростомом  80% 
 
VII. Грудни кош 
50. Повреде ребара:  
а) прелом 2 ребра ако је зацељен са дислокацијом или прелом стернума зацељен са 
дислокацијом без смањења плућне вентилације рестриктивног типа  5% 
б) прелом 3 или више ребара зацељен са дислокацијом без смањења плућне вентилације 
рестриктивног типа  до 10% 
51. Стање након торакотомије  до 10% 
52. Оштећење плућне функције рестриктивног типа услед лома ребара, пенетрантних 
повреда грудног коша, посттрауматских адхезија, хематоторакса и пнеумоторакса:  
а) 20—30% смањен витални капацитет  15% 
б) 31—50% смањен витални капацитет  до 30% 
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ц) за 51 % или више смањен витални капацитет   до 50% 
53. Фистула након емфизема  15% 
54. Хронични плућни апсцес  20% 
 
Посебни услови 
1. Капацитет плућа одређује се поновљеном спирометријом, а по потреби и детаљном 
пулмолошком обрадом и ергометријом. 
2. Ако су стања из тач. 50., 51., 53. и 54. праћена поремећајем плућне функције 
рестриктивног типа, онда се не цене по наведеним тачкама, већ по тачки 52. 
3. По тачкама 52., 53., 54. цене се и након завршеног лечења, али не раније од једне године 
од дана повређивања. 
4. За прелом једног ребра не одређује се инвалидитет. 
 
55. Губитак једне дојке:  
а) до 50 година живота  10% 
б) преко 50 година живота  5% 
ц) тешко оштећење дојке до 50 година живота  5% 
56. Губитак обе дојке:  
а) до 50 година живота  30% 
б) преко 50 година живота  15% 
ц) тешко оштећење обе дојке до 50 година живота  10% 
57. Последице пенетрантних повреда срца и великих крвних судова грудног коша:  
а) срце са нормалним електрокардиограмом  30% 
б) са промењеним електрокардиограмом према тежини промене  до 60% 
ц) крвни судови  15% 
д) анеуризма аорте са имплантатом  40% 
 
VIII. Кожа 
58. Дубљи ожиљци на телу након опекотина или повреда без сметњи мотилитета а 
захватају:  
а) до 10% површине тела  до 5%  
б) до 20% површине тела  до 10% 
ц) преко 20% површине тела  15% 
59. Дубоки ожиљци на телу након опекотина или повреда, а захватају: 
а) до 10% површине тела  до 10% 
б) до 20% површине тела  до 20% 
ц) преко 20% површине тела  30% 
 
Посебни услови 
1. Случајеви из тач. 58. и 59. израчунавају се применом правила деветке. 
2. Дубљи ожиљак настаје након интермедијалне опекотине (ИИ-Б степен) и/или повреде 
са мањим дефектом коже. 
3. Дубоки ожиљак настаје након дубоке опекотине (ИИИ степен) или поткожне 
субдермале (ИВ степен) и/или већег дефекта кожног покривача. 
4. За последице епидермалне опекотине (И степен) и површине (ИИ-А степен) 
инвалидитет се не одређује. 
5. Функционалне сметње изазване опекотинама или повредама из тачке 59. оцењују се и 
према одговарајућим тачкама Табеле. 
 
IX. Трбушни органи 
60. Трауматска хернија верификована у болници непосредно после повреде, ако је 
истовремено била поред херније верификована повреда меких делова трбушног зида у том 
подручју  5% 
61. Повреде дијафрагме:  
а) стање након прснућа дијафрагме у болници непосредно након повреде, верификовано и 
хируршки збринуто  20% 
б) дијафрагмална хернија-рецидив након хируршки збринуте дијафрагмалне трауматске 
киле  30% 
62. Постоперативна хернија после лапаротомије која је рађена због повреде:  
а) лакши степен  10% 
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б) тешки степен  20% 
63. Оперативни ожиљак или ожиљци ради експлоративне лапаротомије  5% 
64. Повреда црева или јетре, слезине, желуца:  
а) са шивењем  15% 
б) повреда црева или желуца са ресекцијом  20% 
ц) повреда јетре са ресекцијом  30% 
65. Губитак слезине (спленецтомиа):  
а) до 20 година старости  25% 
б) преко 20 година старости  15% 
66. Повреда гуштераче према функционалном оштећењу  до 20% 
67. Анус праетернатуралис – трајни  50% 
68. Стеркорална фистула  30% 
69. лнцонтинентио алви трајна:  
а) делимична  30% 
б) потпуна  60% 
 
X. Мокраћни органи 
70. Губитак једног бубрега уз нормалну функцију другог 30% 
71. Губитак једног бубрега уз оштећење функције другог: 
а) до 30% оштећења функције  40% 
б) до 50% оштећења функције  55% 
ц) преко 50% оштећења функције  до 80% 
72. Функционална оштећења једног бубрега:  
а) до 30% оштећења функције  10% 
б) до 50% оштећења функције  15% 
ц) преко 50% оштећења функције  20% 
73. Функционална оштећења оба бубрега:  
а) до 30% оштећења функције  до 30% 
б) до 50% оштећења функције  45% 
ц) преко 50% оштећења функције  60% 
74. Поремећај испуштања мокраће услед повреде уретре градуирано по Цхарриеру:  
а) у лаком степену испод 18 цх  10% 
б) у средњем степену испод 14 цх  20% 
ц) у јаком степену испод 6 цх  35% 
75. Повреда мокраћног мехура са смањеним капацитетом за сваку трећину смањења 

капацитета  10% 
76. Потпуна инконтиненција урина:  
а) код мушкараца  40% 
б) код жена  50% 
77. Уринарна фистула:  
а) уретрална  20% 
б) перинеална и вагинална  30% 
 
XI. Генитални органи 
78. Губитак једног тестиса до 60 година живота  15% 
79. Губитак једног тестиса преко 60 година живота  5% 
80. Губитак оба тестиса до 60 година живота  50% 
81. Губитак оба тестиса преко 60 година живота  30% 
82. Губитак пениса до 60 година живота  50% 
83. Губитак пениса преко 60 година живота  30% 
84. Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом до 60 година живота  50% 
85. Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом преко 60 година живота  30% 
86. Губитак материце и јајника до 55 година живота:  
а) губитак материце  30% 
б) губитак једног јајника  10% 
ц) губитак оба јајника  30% 
87. Губитак материце и јајника преко 55 година живота  
а) губитак материце  10% 
б) губитак сваког јајника  5% 
88. Оштећења вулве и вагине која онемогућавају кохабитацију до 60 година живота  50% 
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89. Оштећења вулве и вагине која онемогућавају кохабитацију преко 60 година живота 
 15% 
 
XII. Кичмени стуб 
90. Повреда кичменог стуба са трајним оштећењем кичмене мождине или периферних 
живаца (тетраплегија, параплегија, триплегија), са губитком контроле дефекације и уринирања 
 100% 
91. Повреда кичмене мождине са потпуном парализом доњих ексиремитета без сметње 
дефекације и уринирања  80% 
92. Повреда кичме са трајним оштећењем кичмене мождине или периферних живаца 
(тетрапареза, трипареза) без губитка контроле дефекације и уринирања, верификована ЕМГ-ом: 
а) у лаком степену  до 40%  
б) у средњем степену  50%  
ц) у јаком степену  60% 
93. Повреда кичменог стуба са парезом доњих екстремитета, верификована ЕМГ-ом:  
а) у лаком степену  до 30%  
б) у средњем степену  40%  
ц) у јаком степену  50% 
 
Посебни услови 
1. Оштећења која спадају под тачке 90. и 91. цене се по утврђивању ирепарабилних 
неуролошких лезија, а за тачке 92. и 93. цене се по завршеном лечењу, али не раније од 2 
године од дана повређивања. 
 
94. Смањена покретљивост кичме као последица прелома најмање два пршљена уз промену 
кривуље кичме (кифоза, гибус, сколиоза):  
а) у лаком степену  до 20%  
б) у средњем степену  30%  
ц) у јаком степену  40% 
95. Смањена покретљивост кичме после повреде вратног сегмента:  
а) у лаком степену  до 10%  
б) у средњем степену  20%  
ц) у јаком степену  30% 
96. Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела торакалног сегмента:  
а) у лаком степену  5%  
б) у средњем степену  10%  
ц) у јаком степену  15% 
97. Смањена покретијивост кичме после повреде коштаног дела лумбалног сегмента:  
а) у лаком степену  до 15%  
б) у средњем степену  25%  
ц) у јаком степену  35% 
98. Серијски прелом 3 или више спиналних наставака кичме  5% 
99. Серијски прелом 3 или више попречних наставака кичме  до 10% 
 
Посебни услови 
1. Хернија дисци интервертебралис, све врсте лумбалгија, дископатија, спондилоза, 
ондилолистеза, спондилолиза, сакралгија, миофасцитис, кокцигодинија, ишиалгија, 
фиброзитис, фасцитис и све патоанатомске промене слабинско-крстне регије означене 
аналогним терминима нису обухваћене осигурањем. 
 
XIII Карлица 
100. Вишеструки прелом карлице уз тежу деформацију или денивелацију сакроилијакалних 
зглобова или симфизе  30% 
101. Симфизеолиза са дислокацијом хоризонталном и/или вертикалном:   
а) величине 1 цм  10%   
б) величине 2 цм  15%   
ц) величине преко 2 цм  25% 
102. Прелом једне цревне кости саниран уз дислокацију  10% 
103. Прелом обе цревне кости саниран уз дислокацију  15% 
104. Прелом стидне или седне кости саниран уз дислокацију  10% 
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105. Прелом 2 кости: стидне, седне, или стидне и седне уз дислокацију  15% 
106. Прелом крстачне кости, саниран уз дислокацију  10% 
107. Тртична кост:  
а) прелом тртичне кости саниран са дислокацијом, или оперативно одстрањен одломљени 
фрагмент  до 5%  
б) оперативно одстрањена тртична кост  10% 
 
Посебни услови 
1. За преломе костију карлице који су зарасли без дислокације и без објективних 
функционалних сметњи не одређује се инвалидитет. 
 
XIV. Руке 
108. Губитак обе руке или шаке  100% 
109. Губитак руке у рамену (ексартикулација)  70% 
110. Губитак руке у подручју надлактице  65% 
111. Губитак руке испод лакта са очуваном функцијом лакта  60% 
112. Губитак шаке  55% 
113. Губитак свих прстију:   
а) на обе шаке  90% 
б) на једној шаци  45% 
114. Губитак палца  20% 
115. Губитак кажипрста  12% 
116. Губитак средњег, домалог и малог прста:   
а) средњег  9% 
б) домалог или малог, за сваки прст  6% 
117. Губитак метакарпалне кости палца  6% 
118. Губитак метакарпалне кости кажипрста  4% 
119. Губитак метакарпалне кости средњег, домалог и малог прста, за сваку кост  3% 
 
Посебни услови 
1. За губитак једног чланка палца одређује се половина, а за губитак једног чланка 
осталих прстију одређује се трећина инвалидитета одређеног за дотични прст. 
2. Делимичан губитак коштаног дела чланка цени се као потпуни губитак чланка. 
3. За губитак јагодице прста одређује се 1/2 инвалидитета одређеног за губитак чланка. 
 
XV. Надлактица 
120. Потпуна укоченост раменог зглоба у функционално неповољном положају (адукција) 
 35% 
121. Потпуна укоченост раменог зглоба у функционално повољном положају (адукција) 
 25% 
122. Умањена покретљивост руке у раменом зглобу, компарирано са здравом руком:   
а) умањена покретљивост раменог зглоба за мање од 30 степени до 5% 
б) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 10% 
ц) смањење до 2/3 покрета у зглобу  15% 
д) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  25% 
123. Посттрауматско рецидивирајуће ишчашење раменог зглоба које се верификовано често 
јавља  10% 
124. Лабавост раменог зглоба са коштаним дефектом зглобних тела  30%  
125. Кључна кост:   
а) неправилно зарастао прелом кључне кости  5% 
б) псеудоартроза кључне кости  10% 
126. Делимично ишчашење (сублуксација) акромиоклавикуларног или стерноклавикуларног 
зглоба  5% 
127. Потпуно ишчашење акромиоклавикуларног или стерноклавикуларног зглоба  10% 
128. Ендопротеза раменог зглоба  30% 
129. Псеудоартроза надлактичне кости  30% 
130. Хронични остеомиелитис костију горњих екстремитета са фистулом  10% 
131. Парализа живца аццесориуса  15% 
132. Парализа брахијалног плексуса  60% 
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133. Делимична парализа брахијалног плексуса (ЕРБ - горњи део или КЛУМПКЕ – доњи 
део)  35% 

134. Парализа аксиларног живца  15% 
135. Парализа радијалног живца  30% 
136. Парализа живца медиануса  35% 
137. Парализа живца улнариса  30% 
138. Парализа два живца једне руке  50% 
139. Парализа три живца једне руке  60% 
 
Посебни услови 
1. Пареза живаца одређује се максимално до 2/3 инвалидитета одређеног за парализу 

дотичног живца. 
2. За случајеве који спадају под тачке од 131. до 139. одређује се инвалидитет по 

завршеном лечењу, али не пре истека две године од повреде, уз обавезну верификацију 
са ЕМГ, не старију од 3 месеца. 

 
XVI. Подлактица 
140. Потпуна укоченост зглоба лакта у функционално повољном положају од 100 до 140 

степени 20% 
141. Потпуна укоченост зглоба лакта у функционално неповољном положају  30% 
142. Умањена покретљивост зглоба лакта, компарирана са здравом руком:   
а) умањена покретљивост лакатног зглоба за мање од 25 степени до  5% 
б) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 10%   
ц) смањење до 2/3 покрета у зглобу  15%   
д) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  20% 
143. Расклимани зглоб лакта – осцилација покрета у попречном смеру:  
а) девијација до 10 степени  до 10% 
б) девијација до 20 степени  15% 
ц) девијација преко 20 степени  25% 
144. Ендопротеза лакта  25% 
145. Псеудоартроза обе кости подлактице  30% 
146. Псеудоартроза радиуса  15% 
147. Псеудоартроза улне  15% 
148. Анкилоза подлактице у супинацији  25% 
149. Анкилоза подлактице у средњем положају  15% 
150. Анкилоза подлактице у пронацији  20% 
151. Умањена ротација подлактице (про-супинација) компарирана са здравом руком:   
а) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 5%   
б) смањење до 2/3 покрета у зглобу  10%   
ц) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  15% 
152. Анкилоза ручног зглоба:  
а) у положају екстензије  15%  
б) у осовини подлактице  20%   
ц) у положају флексије  30% 
153. Умањена покретљивост ручног зглоба компарирана са здравом руком:   
а) смањена покретљивост у ручном зглобу за мање од 25 степени до 5% 
б) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 10%   
ц) смањење до 2/3 покрета у зглобу  15% 
д) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  20% 
154. Ендопротеза чунасте кости и/или ос Јунатум  
(месечасте кости)  20% 
155. Ендопротеза ручног зглоба  25% 
 
Посебни услови 
1. Псеудоартроза чунасте и/или полумесечасте кости се цени према тачки 153. 
 
XVII. Прсти 
156. Потпуна укоченост свих прстију једне руке  40% 
157. Потпуна укоченост читавог палца  15% 
158. Потпуна укоченост читавог кажипрста  9% 
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159. Потпуна укоченост средњег, домалог и малог прста; 
а) читавог средњег прста  6% 
б) домалог и малог прста, за сваки  4% 
 
Посебни услови 
1. За потпуну укоченост једног зглоба палца одређује се половина, а за потпуну укоченост 

једног зглоба осталих прстију одређује се трећина инвалидитета одређеног за губитак 
тог прста. 

2. Збир процената за укоченост појединих зглобова једног прста не може бити већи од 
процента одређеног за потпуну укоченост тог прста. 

 
160. Умањена покретљивост палца после уредно зараслог прелома базе И метакарпалне 

кости (Беннетт)  5% 
161. Неправилно зарастао Беннетт-ов прелом палца  10% 
162. Прелом метакарпалних костију:   
а) неправилно зарастао прелом И метакарпалне кости  4%   
б) за остале метакарпалне кости ИИ, ИИИ, ИВ и В - за сваку кост  3% 
163. Умањена покретљивост дисталног или базалног зглоба палца:   
а) у лаком степену  3%   
б) у јаком степену  6% 
164. Умањена покретљивост појединих зглобова кажипрста: 
а) у лаком степену – за сваки зглоб  2%   
б) у јаком степену – за сваки зглоб  3%  
165. Умањена покретљивост појединих зглобова: 
А) средњег прста:    
а) у лаком степену за сваки зглоб  1,5%   
б) у јаком степену за сваки зглоб  2,5% 
Б) домалог и малог прста:    
а) у лаком степену за сваки зглоб  1%    
б) у јаком степену за сваки зглоб  2% 
 
Посебни услови 
1. Укупан инвалидитет по тачкама 163., 164. и 165. не може износити више од 

инвалидитета за потпуну укоченост истог прста.  
2. Под лаким степеном подразумева се смањена покретљивост за половину нормалне 

покретљивости, а под јаким степеном подразумева се смањена покретљивост преко 
половине нормалне покретљивости. 

 
XVIII. Ноге 
166. Губитак обе натколенице  100% 
167. Ексартикулација ноге у куку  70% 
168. Губитак натколенице у горњој трећини, патрљак непогодан за протезу  60% 
169. Губитак натколенице испод горње трећине  50% 
170. Губитак обе потколенице, патрљци подесни за протезу  80% 
171. Губитак потколенице, патрљак испод 6 цм  45% 
172. Губитак потколенице, патрљак преко 6 цм  40% 
173. Губитак оба стопала  80% 
174. Губитак једног стопала  35% 
175. Губитак стопала у Цхопарл-овој линији  35% 
176. Губитак стопала у Лисфранц-овој линији  30% 
177. Трансметатарзална ампутација  25% 
178. Губитак прве или пете метатарзалне кости  5% 
179. Губитак друге, треће и четврте метатарзалне кости, за сваку  3% 
180. Губитак свих прстију стопала на једној нози  20% 
181. Губитак палца на стопалу:   
а) губитак крајњег чланка палца  5% 
б) губитак целог палца  10% 
182. Губитак читавог ИИ–В прста на нози, за сваки прст  2,5% 
183. Делимични губитак ИИ–В прста на нози, за сваки прст  1% 
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Посебни услови 
1. Укоченост интерфалангеалних зглобова ИИ–В прста у испруженом положају или 

умањена покретљивост ових зглобова не представља инвалидитет. 
 
184. Потпуна укоченост кука у функционално повољном положају  30% 
185. Потпуна укоченост кука у функционално неповољном положју  40% 
186. Потпуна укоченост оба кука  70% 
187. Нерепонирано застарело трауматско ишчашење кука  40% 
188. Псеудоартроза врата бутне кости са скраћењем  45% 
189. Деформирајућа посттрауматска артроза кука после прелома уз смањену покретијивост 

кука са РТГ верификацијом – компарирано са здравим куком:   
а) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 15%  
б) смањење до 2/3 покрета у зглобу  25%  
ц) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  35% 
190. Ендопротеза кука  30% 
191. Умањена покретљивост кука компарирана са здравим куком:  
а) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 10%  
б) смањење до 2/3 покрета у зглобу  15%  
ц) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  25%  
192. Псеудоартроза бутне кости  40% 
193. Неправилно зарастао прелом бутне кости уз ангулацију за: 
а) 10 до 20 степени  до 10%  
б) преко 20 степени    15% 
194. Хронични остеомиелитис костију доњих удова са фистулом   10%  
195. Велики и дубоки ожиљци у мишићима натколенице или потколенице, као и трауматске 

херније натколенице и потколенице, без поремећаја функције зглоба  до 10% 
196. Циркулаторне промене након оштећења великих крвних судова доњих екстремитета: 
  
а) потколенице  до 10%  
б) натколенице  до 20% 
197. Скраћење ноге услед прелома:  
а) 2—4 цм  до 10%   
б) 4,1—6 цм  15%  
ц) преко 6 цм  20% 
198. Укоченост колена:  
а) у функционално повољном положају  
 (до 10 степени флексије)  25%  
б) у функционално неповољном положају  35% 
199. Деформирајућа артроза колена после повреде зглобних тела уз умањену покретљивост, 

са рентгенолошком верификацијом, компарирано са здравим коленом:  
а) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 15% 
б) смањење до 2/3 покрета у зглобу  20%  
ц) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  30% 
200. Умањена покретљивост зглоба колена, компарирана са здравим коленом:   
а) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 10%  
б) смањење до 2/3 покрета у зглобу 15% 
ц) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  20% 
201. Умањена флексија колена за мање од 15 степени  5% 
202. Расклиматаност колена после повреде капсуле и лигаментарног апарата, компарирана 

са здравим коленом:   
а) лабавост у једном смеру  до 10%  
б) лабавост у два смера  15%  
ц) стално ношење ортопедског апарата  30% 
203. Ендопротеза колена  30% 
204. Оштећење менискуса са рецидивирајућим сметњама или стање после оперативног 

одстрањења менискуса  5% 
205. Слободно зглобно тело услед повреде  5% 
206. Функционалне сметње после одстрањења пателе:   
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а) парцијално одстрањена патела  5%  
б) тотално одстрањена патела  15% 
207. Псеудоартроза пателе  10% 
208. Рецидивирајући трауматски синовитис колена и/или трауматска цхондомалација пателе 
 10% 
209. Псеудоартроза тибије:   
а) без коштаног дефекта  20%  
б) са коштаним дефектом  30% 
210. Неправилно зарастао прелом потколенице са валгус или рецурватус деформацијом 

компарирано са здравом потколеницом  
а) од 5—15 степени  до 10% 
б) преко 15 степени  15% 
211. Анкилоза скочног зглоба у функционално повољном положају (5—10 степени 

плантарне флексије)  20% 
212. Анкилоза скочног зглоба у функционално неповољном положају  25% 
213. Умањена покретљивост скочног зглоба компарирана са здравим скочним зглобом:   
а) смањење до 1/3 покрета у зглобу  до 10%  
б) смањење до 2/3 покрета у зглобу  15%  
ц) смањење преко 2/3 покрета у зглобу  20% 
214. Смањена покретљивост скочног зглоба у једном смеру за мање од 10 степени, или 

смањена покретљивост субталарног зглоба компарирана са здравом страном до 5% 
215. Ендопротеза скочног зглоба  25% 
216. Трауматско проширење мелеоларне виљушке стопала компарирано са здравим стопалом 
 до 15% 
217. Деформација стопала: пес ескаватус, пес плановалгус, пес варус, пес еквинус:   
а) у лаком степену до 10%  
б) у јаком степену 20% 
218. Деформација цалцанеуса после компресивног прелома до 20% 
219. Деформација талуса после прелома уз деформирајућу артрозу до 20% 
220. лзолирани преломи костију тартуса без веће деформације 5% 
221. Дефоррмација једне метатарзалне кости након прелома за сваку – али укупно не више 

од 10%   3% 
222. Већа деформација метатарзуса након прелома метатарзалних костију  до 10% 
223. Потпуна укоченост крајњег зглоба палца на нози  2,5% 
224. Потпуна укоченост основног зглоба палца на нози или оба зглоба  5% 
225. Укоченост основног зглоба ИИ–В прста, за сваки прст  1 % 
226. Деформација или анкилоза ИИ–В прста на нози у савијеном положају (дигитус 

флексус), за сваки прст  1,5% 
227. Велики ожиљци на пети или табану после дефекта меких делова:   
а) површина до 1/2 табана  до 10%  
б) површина преко 1/2 табана  до 20% 
228. Парализа исхијадичног живца  40% 
229. Парализа феморалног живца  30% 
230. Парализа тибијалног живца  25% 
231. Парализа перонеалног живца  25% 
232. Парализа глутеалног живца  10% 
 
Посебни услови 
1. За парезе живаца на нози одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за 
парализу дотичног живца. 
2. За случајеве који спадају под тачке 228—232 одређује се инвалидитет по завршеном 
лечењу, али не раније од 2 године после повреде, са верификацијом ЕМГ-А не старијим од 3 
месеца. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног привредног суда;  

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра  

Доказ за физичка лица: Физичка лица не достављају овај доказ 

Орган надлежан за 
издавање: 

 Агенција за привредне регистре (за правна лица и 
предузетнике)  

 Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није 
надлежан други орган) 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
ЗЈН); 
 
Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
 

Доказ за правно лице: 

правно лице  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 
суда доставити и уверење вишег суда на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
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организовани криминал Вишег суда у Београду, Устаничка 
29,  којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 
од кривичних дела организованог криминала;  
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду 
објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-
visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
законски заступник 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника).  
Напомена: Уколико понуђач има више законских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих 

Доказ за предузетнике: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

Доказ за физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 
Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
 

Доказ за правно лице: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за 
изворне локалне јавне приходе )  
или  
3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Доказ за предузетнике: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за 
изворне локалне јавне приходе )  
или  
3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 

Доказ за физичка лица: 
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине) и  
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2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за 
изворне локалне јавне приходе )  

Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се 
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе 
приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. 

4. 

 
Да има важећу дозволу Народне банке Србије за обављање делатности из области 
осигурања(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН).  
 

Доказ: 
ДОЗВОЛА ДОЗВОЛА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ за обављање 
делатности осигурања која су предмет јавне набавке у виду неоверене 

  копије.  

 
 
 
 

 
 
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ  
ДОДАТНХ УСЛОВА 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин: 
 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 
финансијским капацитетом 

-  Понуђач је дужан да на дан 31.12.2016. године располаже разликом 
расположиве и захтеване маргине солвентности за неживотна 
осигурања/реосигурања у износу од 450.000.000,00 (четристопедесетмилиона) 
динара. 

-    Да није био у блокади у последњих дванаест месеци пре објављивања јавног 
позива. 

-    Да понуђач има адекватност капитала "pо Carmelu", у 2016. години једнаку 
0,120 или више. Адекватност капитала израчунава се према формули:  (АОП 
0401 - АОП 0417 ) / АОП 0053 

 где је: 

    АОП 0401 - капитал, 

   АОП 0417- губитак до висине капитала и 

   АОП 0053 - укупна актива. 

Уколико понуду подноси група понуђача "вредност Carmela" се израчунава тако 
што се у формулу уносе подаци за све понуђаче из групе. 

 

Доказ: 

-  Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање 
на дан 31.12.2016. године Образац АК-НО/РЕ . 

-  Потврда Народне банке Србије да понуђач у претходних дванаест 
месеци од дана објављивања позива није имао евидентирану блокаду. 

-  Биланс стања за 2016. годину. 
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2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже 

неопходним пословним капацитетом 
- Да је понуђач у претходној 2016. години извршио услуге које су 
предмет јавне набавке и то да је у периоду од 01.01.2016. године до 
31.12.2016. године закључио уговоре за услуге колективног осигурања 
запослених и радно ангажованих лица од последица несрећног случаја код 
најмање 5 (пет) Уговарача осигурања, са трајањем осигурања најкраће 
годину дана, а број осигураних лица износи укупно најмање 10000 
(словима: десет хиљада) 

.-  Да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима 
стандарда ИСО 9001 чиме доказује да је пословање усклађено са 
међународно признатим системом квалитета. 

Доказ: 
- Потврда за референце издата на обрасцу бр. 8б 
- Важећи сертификат о усаглашености система квалитета са 

захтевима стандарда ИСО 9001 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 
Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним 
кадровским капацитетом : 
-да  понуђач има запослене раднике од којих је на располагању најмање: 

- два (5) запослених лекара; 
- три (3) запослена дипломирана правника   

 

Доказ: фотокопије уговора, М образаца или диплома (за радно ангажовање 
који немају М обрасце) 

 
 

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 4.1.И 4.2. 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 у складу 
са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табеларном 
приказу чиме потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном приказу обавезних 
услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ Народне банке Србије за обављање 
делатности из области осигурања, у виду неоверене копије.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави захтеване доказе, а доказ о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН 
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за 
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сваког члана групе достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 
поступку, наручилац ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да доставе на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном 
року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН. 
Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру 
понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 
 
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен 
ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач  у понуди навео интернет 
страницу на којој су тражени докази 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.  
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.  
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
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.  
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка било 
које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи предмет и број јавне 
набавке. 
 

V ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ 
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

 
5.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

а) Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“. 
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5.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
а) Све понуде које буду оцењене као прихватљиве, биће рангиране применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна 
узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок исплате 
штете. У случају истог понуђеног рока исплате штете, биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 
У случају разлике  између јединичне цене и укупне понуђене цене, меродавна је 
јединична цена. 
 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступка јавне набавке. 
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене 
ЗЈН и конкурсном документацијом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са 
конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена. 
Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са Портала 
Управе за јавне набавке, као и са интернет странице Наручиоца.  
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач  уз понуду достави сва документа по 
захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде.  
 
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су припремљени  на српском 
језику. 
Понуђач понуду подноси на српском језику. 
 
6.2. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима (РСД), без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.  
 
Висина премије се одређује  у номиналном износу, по једном запосленом, и укупно за 
све запослене као укупна вредност понуде. 
 
Цена се изражава у обрасцу понуде, моделу уговора и образцу структуре цене. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
Понуђене јединичне цене су фиксне до коначне реализације Уговора.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
6.3.  ОБЛИК ПОНУДЕ  
Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату. 
Понуда се доставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације и прилаже доказе наведене у конкурсној 
документацији. 
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Понуда не сме да садржи речи или бројеве унете између редова, брисане речи или 
бројеве, нити речи и бројеве писане преко других речи и бројева, изузев када је 
неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. 
Уколико се приликом сачињавања понуде и попуњавања серверске платформе из 
конкурсне документације  начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању 
понуђених опција, уношењу бројева или сл.), понуђач ће такву грешку отклонити на 
начин што ће погрешно написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно наведене 
бројеве и сл. -  прецртати, с тим да прецртано остане читљиво.  
Исправке морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача које је 
потписало образац понуде и оверене печатом, у супротном, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. У случају подношења заједничке понуде исправку грешке потписује 
лице или лица која су потписала образац понуде и оверава/ју печатом понуђача. 
 
6.4.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из 
конкурсне документације. 
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач je дужан да 
попуни читко, јасно и недвосмислено, односно дужан је да упише све податке у за њих 
предвиђена празна поља или заокружи већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци 
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.  
Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко, 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, поређана 
по наведеном редоследу: 
 

 Образац понуде (Образац 1); 
Понуђач је дужан да достави образац понуде – Образац 1 (дат у поглављу X ове 
конкурсне документације), правилно попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени. 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе начин подношења понуда, односно да ли 
понуду подноси самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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. 
У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају 
било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране 
овлашћеног лица понуђача.  

 Образац –подаци о учеснику у заједничкој понуди (Образац 1а) 
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког понуђача из 
групе понуђача се, уз понуду, достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 1а 
– Подаци о учеснику у заједничкој понуди (дат у поглављу X ове конкурсне 
документације). 
Образац се попуњава и доставља за сваког учесника у заједничкој понуди.  
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, табелу је 
потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди. 

 Образац – подаци о подизвођачу (Образац 1б) 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за сваког подизвођача, 
уз понду, достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача Образац 1б – Подаци о подизвођачу (дат у поглављу X ове конкурсне 
документације).   
Образац се попуњава и доставља за сваког подизвођача. 
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У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табелу је потребно 
копирати и доставити за сваког подизвођача. 
 

 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 
(Образац 2);   

Понуђач је дужан да достави Образац 2 - Образац структуре ценe (дат у поглављу X ове 
конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача.  
У попуњеном обрасцу структуре цене не сме бити никаквих корекција и исправки. У 
случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране 
овлашћеног лица понуђача.  

 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) понуђач може у оквиру 
своје понуде,  да достави Образац 3 – Трошкови припреме понуде (дат у поглављу X 
ове конкурсне документације), у коме наводи укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом 
оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде 
сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а 
који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред 
наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни 
наручиоца, тј. наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 

 Образац изјаве о независној понуди из члана 26. ЗЈН; 
Понуђач је дужан да достави Образац 4 - Изјаву о независној понуди (дат у поглављу X 
ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од 
чланова групе понуђача. 
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац 
је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди. 
 

 Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих 
прописа из члана 75. став 2 ЗЈН (Образац 5); 

Понуђач је дужан да достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из 
других важећих прописа (дат у поглављу X ове конкурсне документације), попуњен, 
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од 
чланова групе понуђача. 
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац 
је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди. 
 

 доказе којима понуђач доказује  испуњености обавезних услова за учешће 
у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном 
документацијом; 

Понуђач је дужaн да достави доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН 
наведених у тачки 4.1. ове конурсне документације. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки од чланова групе понуђача је дужан да 
достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН наведених овом 
конкурсном документацијом. 
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Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН наведених овом конурсном докумнтацијом  
 

 Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 5% од 
вредности понуде без ПДВ-а (модел гаранције  – Образац 6а – дат у 
поглављу X ове конкурсне документације).  

Понуђач је дужан да достави оригинал банкарску гаранцију оверену печатом и 
потписану од стране овлашћеног лица пословне банке. 
 

 Оригинал писмо о намерама о прихаватању обавезе за издавање 
гаранције за добро извршење посла (модел писма о намерама - Образац 6б 
– дат у  поглављу X ове конкурсне документације) 

Понуђач је дужан да достави оригинал писмо о намерама, оверено печатом и потписано 
од стране овлашћеног лица пословне банке. 
 

 Доказ о неопходном финасијском капацитету  
Понуђач је дужан да достави попуњен Образац број 7 – Изјава о неопходном 
финасијском капацитету (дат у  поглављу X ове конкурсне документације), оверен 
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из 
тачке 4.2. ове конкурсне документације. 

 Доказ о неопходном пословном капацитету  
Понуђач је дужан да достави Образац број 8 – Изјава о неопходном пословном 
капацитету (дат у  поглављу X ове конкурсне документације),   оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 4.2. 
ове конкурсне документације (референц листа , Образац број 8а  и потврда за 
референце , Образац број 8б– дати у  поглављу XI ове конкурсне документације). 

 Доказ о неопходном кадровском капацитету  
Понуђач је дужан да достави Образац број 9 – Изјава о неопходном кадровском 
капацитету (дат у  поглављу X ове конкурсне документације),   оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 4.2. 
ове конкурсне документације. 

 Образац о достављеним документима у понуди  
Понуђач је дужан да достави Образац број 10 – Образац о достављеним документима у 
понуди (дат у  поглављу X ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 

 Модел уговора 
Понуђач је дужан да достави Модел уговора (дат у  поглављу XI ове конкурсне 
документације), који мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача. 
У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу јавне 
набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати и 
печатом оверити Модел уговора. 
 
Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране 
лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача. 
Укoликo су пoнудa и остали обрасци из конкурсне документације пoтписaни oд стрaнe 
лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe понуђача, 
пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд 
стрaнe oвлaшћeнoг лицa. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
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извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана. 
81. Закона. 
Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који подразумевају 
давање изјаве под матерјалном и кривичном одговорношћу, морају бити потписани и 
оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
 
6.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са 
варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
6.6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "Инфраструктура 
железнице Србије" ад - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија 
бр. 391, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд,  са назнаком: 
„Измена/допуна/измена и допуна/опозив понуде за јавну набавку услуга 
осигурања од незгоде у отвореном поступку, у отвореном поступку, јавна набавка 
број 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, допуни нити да мења 
своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда 
изабрана,  или не достави средство гаранције за добро извршење посла након 
потписивања уговора, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност 
понуде. 
6.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6.8. 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. ст. 4. тач. 1)  и 2) 
ЗЈН 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, 
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
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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 ЗЈН. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди. 
 
6.9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
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. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као 
подизвођач. 
 
6.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
6.10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи понуђену цену без ПДВ-а, заокружену на две 
децимале, која се изражава у РСД . 
У цену морају бити урачунати сви могући трошкови које понуђач може имати у 
реаизацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати 
од стране наручиоца. 
Наручилац ће премију осигурања плаћати на рачун пружаоца услуге, у 12 једнаких 
месечних рата. 
 
Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 
акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 

Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених током трајања 
Уговора, у складу са кадровским планом. 

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 
акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од наручиоца 
биће оцењене као неприхватљиве. 
 
6.10.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
(обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива) 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, у писаном облику, 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати 
понуду. 
 
6.10.3.Захтеви у погледу рока извршења услуге 
Рок извршења услуге (издавања полисе) : први наредни месец у односу на месец када је 
уговор о осигурању закључен. 

 
 
6.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 
6.11.1.  Понуђач је дужан да уз понуду достави:  
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то оригинал банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде на износ од пет (5%) процената од вредности  
понуде без ПДВ-а, (модел гаранције – Образац 6а – дат у поглављу X ове конкурсне 
документације) која мора бити неопозива, без приговора, безусловна банкарска 
гаранција, платива на први позив, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи 
наручиоца или у иностранству, а  која је прихватљива за наручиоца и у облику који је 
прихватљив за наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде.  
Поднета 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 
умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да испуњава све услове за 
принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним 
услугама. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач 
коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
6.11.2. Понуђач је дужан да уз понуду достави:  
Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора и то: 
потписано и печатом оверено оригинал писмо о намерама пословне банке да ће у 
моменту потписивања уговора, доставити наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости, на 
име  гаранције за добро извршење посла (модел писма о намерама - Образац 6б – дат у 
поглављу X ове конкурсне документације).   
Поднето писмо о намерама не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
умањену месну надлежност за решавање спорова.   
 
6.11.3. Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења: 
Изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 
15 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу оригинал банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у износу од десет (10%) процената од 
вредности Уговора без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив, 
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са роком  важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у  
целости (модел гаранције за добро извршење посла – Образац бр. 6в – дат у поглављу 
X ове конкурсне документације).  
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека 
рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 
Поднета 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 
умањену месну надлежност за решавање спорова.   
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције добро извршење посла мора да се продужи - понуђач је у 
обавези да достави нову банкарску гаранцију са роком важности који буде захтевао 
наручилац,  а према условима из модела уговора, односно уговора.    
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека 
рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
случају да понуђач, својом кривицом,  не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором, у уговореном обиму, року и квалитету. 
 
6.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху 
реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања 
понуда, нити у наставку поступка или касније. 
Kao поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, a која не 
садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО». 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин. 
Aко се као поверљиви означе подаци који не одговарају rope 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. 
Aко понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената, 
наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од 
значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 
рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
6.13.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail: 
nabavka@infrazs.rs  факсом на број: 011/362 00 94 или путем поште на адресу 
наручиоца: 

''Инфраструктура железнице Србије'' акционарско друштво 
Сектор за набавке и централна стоваришта 

канцеларија 391, I спрат, Немањина бр. 6, 11000 Београд 
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тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоча 
www.infrazs.rs    
Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком: 
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

за јавну набавку услуга осигурања од незгоде у отвореном поступку,  
број набавке 3/2017, “ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
Наручилац не сноси одговорност уколико Понуђач нема сазнања о објављеним 
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
6.14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року 
дефинисаном Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), изврши измену и допуну Конкурсне документације. Свака измена и допуна 
Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоча www.infrazs.rs   Ако Наручилац 
измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних 
набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs   
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
6.15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗИ 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,  
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у 
поглављу X конкурсне документације). 
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6.16. 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 Министарства финансија – Пореска 
управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса 
www.mpzzs.gov.rs.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса 
www.minrzs.gov.rs. 
 

VII  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
7.1. 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 (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца. 
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.  
 
7.2. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Наручилац ће разматрати само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и 
захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, 
односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. ЗЈН:  Наручилац ће 
након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној 

документацији 
 
7.3. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне 
референце у смислу члана 82. ЗЈН, односно уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 3/2017 34/ 58 

  
 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда.  
Доказ може бити:  
 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну 
одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор 
који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 
 

VIII ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ 
ЗАКЉУЧЕН 

 
 
8.1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
8.2. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет странци у року од три дана од дана доношења. 
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим 
се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити, а Одлуку ће, у 
изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизроској 
институцији. 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана закључења 
уговора.  
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
 
8.3. 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.  
Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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8.4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке, на основу извештаја о стручној 
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да 
обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
 
8.5. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
јавне набавке, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 
Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање 
документације из поступка јавне набавке, о трошку подносиоца захтева, у року од два 
дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са 
чланом 14. ЗЈН 
 
8.6. ИЗМЕНА УГОВОРА  
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама,  наручилац може, након закључења 
уговора о јавној набавци, а у периоду важења уговора: 

- без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да 
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози , при чему укупна 
вредност не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН. 
Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених у складу са 
кадровским планом запослених.  
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током реализације уговора. 
Уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних 
страна.  
У случају измене уговора наручилац ће донети Одлуку о измени уговора. 
Одлуку о измени уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана доношења и извештај доставити Управи 
за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
 

IX  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail: nabavkа@infrazs.rs, факсом на број 011/3620094, или препорученом пошиљком 
са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева 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 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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован.  
(3) Такса за подношење захтева износи  120.000,00 динара 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести 
редни број јавне набавкe;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 
са ЗЈН и другим прописом. 

 
Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница 
могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права http://www.kin.qov.rs/ 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права јавној набавци објавиће се на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 2 (два) дана од дана 
пријема исправног захтева за заштиту права.  
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
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X ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
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 (Образац 1) 

Број понуде:_______________    
Датум:_____________________ 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), у отвореном поступку  
Јавна набавка број 3/2017 

 
На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку услуга осигурања од незгоде 
(колективно осигурање запослених), у отвореном поступку, јавна набавка број 3/2017 
Назив понуђача:__________________________________________________________ 
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________ 
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________ 
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________ 
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________ 
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________ 
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________ 
ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________ 

даје понуду како следи (заокружити): 
а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је %  
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 

 

 

Напомена:  
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. 
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само  
у случају подношења понуде са подизвођачем 
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено 

лице понуђача, чиме  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. Укoликo су 
пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз 
пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa. 

Назив услуге број 
запослених 

Укупна  годишња премија за све запослене  
без ПДВ-а  

Услуга осигурања од незгоде (колективно 
осигурање запослених) у свему према захтевима 
из Прилога 1  и Прилога 2 - Поглавље III 
конкурсне документације 

7947 
 

 

Опција понуде: - _________дана од дана јавног отварања понуда 

Динамика плаћања премије: месечно  
 

Рок извршења услуге 
(издавања полисе): 

- Oд првог наредног месеца у односу на месец када је уговор о осигурању закључен 

Рок за исплату штете: -  

Понуђене цене су фиксне до коначне реализације Уговора 

У   
 

М.П. 
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 дана 
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(Образац 1а) 

 
 

Подаци о учеснику у заједничкој понуди  
за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), 

у отвореном поступку 
Јавна набавка број 3/2017 

 
НОСИЛАЦ ПОНУДЕ ДА НЕ 

 
ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ДА НЕ 

  
Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду. Образац је потребно копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
(додати - за партију/е за коју/е дају заједничку понуду –уколико је набавка обликована по партијама). 
 
 
 
 
 
 
 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
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( Образац 1б) 
 
 
 

Подаци о подизвођачу 
за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених),, 

у отвореном поступку,  
јавна набавка број 3/2017 

 
 

Скраћено пословно име подизвођача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
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 понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
(додати - за партију/е за коју/е наступа са подизвођачем –уколико је набавка обликована по партијама). 
 

 
 
 
 
 
 
 

У   
 
 
 

М.П. 

За подизвођача: 
  

дана 
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 (Образац 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), 
у отвореном поступку 

Јавна набавка број 3/2017 
 
 

Осигурани 
случајеви 

1 

Осигуране 
суме у РСД 

2 

Премија по 
једном лицу 

3 

Број лица 
 
4 

Укупно 
премија (РСД) 

5 
Смрт услед 
незгоде 400.000,00 

  
7.947 

 

 

Трошкови 
инвалидитет 
услед незгоде 

750.000,00 
 

7.947 
 

Трошкови 
лечења услед 
незгоде 

100.000,00 
 

7.947 
 

Дневна 
накнада услед 
незгоде 

150,00 
 

7.947 
 

 
Укупна премија на годишњем нивоу у РСД, без ПДВ-а 
(ослобођено пореза на премије неживотног осигурања) 

 

 

 
 Предмет осигурања 

Сви запослени према званичној евиденцији (Прилог 1 - Поглавље III). Осигурање 
се врши према  табели за одређивање процента трајног губитка опште радне 
способности (инвалидитета) осигураника као последице несрећног случаја 
(незгоде) – Општа табела инвалидитета (Прилог 2 - Поглавље III конкурсне 
документације). 

 

Напомена : Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених током 
трајања Уговора, у складу са кадровским планом. 

 
Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све 
основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује 
овлашћено тј. одговорно лице. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 3. уписати колико износи премија осигурања по једном запосленом за дати осигурани случај; 
 у колону 5. уписати колико износи укупна премија осигурања за све запослене  за дати осигурани случај; 
 у табели испод уписати колико износи укупна премија осигурања за све запослене на годишњем нивоу; 

 
 

У   
 
 
 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА 

 
 

 
дана 
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(Образац 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), 

у отвореном поступку 
Јавна набавка број 3/2017 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Напомена:  
На основу члана 88. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)понуђач може у оквиру понуде доставити 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 
Уколико  понуђач,  као саставни  део  понуде,  достави  попуњен, потписан и печатом оверен  (од стране  
овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за 
надокнаду трошкова припреме понуде (трошкови прибављања средстава обезбеђења), а који ће бити уважен,  
односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из 
разлога који су на страни Наручиоца. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oвлaшћeнo лицe пoнуђaчa мoрa дa пoпуни, пoтпишe и oвeри пeчaтoм Oбрaзaц, укoликo 
нaступa сaмoстaлнo или сa пoдизвoђaчeм. У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oд стрaнe учeсникa зajeдничкe пoнудe, групa 
пoнуђaчa мoжe дa сe oпрeдeли дa Oбрaзaц пoпуњaвajу, пoтписуjу и пeчaтoм oвeрaвajу сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa или групa 
пoнуђaчa мoжe дa oдрeди jeднoг пoнуђaчa из групe кojи ћe пoпунити, пoтписaти и пeчaтoм oвeрити Oбрaзaц уз прилoжeнo 
oвлaшћeњe кoje пoтписуjу и oвeрaвajу пeчaтoм сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa.  
 
 
 

 
 
 
 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 
 

_______________________ 
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 (Образац 4) 
 

ИЗЈАВА  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), 
у отвореном поступку 

Јавна набавка број 3/2017 
 

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), у 
отвореном поступку, јавна набавка број 3/2017, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 
 

_______________________ 
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(Образац 5) 
 
 
 

Изјава о поштовању обавеза проистеких из других важећих прописа  
 

за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), 
у отвореном поступку 

Јавна набавка број 3/2017 
 
 
 
У складу са чланом 76. став 2. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                                       (Назив понуђача) 
даје:  

 
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку услуга осигурања од 
незгоде (колективно осигурање запослених), у отвореном поступку, јавна набавка 
број 3/2017.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 
 

_______________________ 
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 (Образац 6а) 
(модел банкарске гаранције за озбиљност понуде) 

 
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ   

(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 
 

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____    Датум:..
  
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
Коме: [име и информације за контакт корисника] 
Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за озбиљност понуде на позив према URDG 758 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник: „ Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. 
………… од ……….. за испоруку – изградњу (опис добара или услуге), поднео Вама 
своју понуду бр. ………… од ………. 

 Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и 
валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве 
којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:    
Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик  
 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 
 Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека) 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац 

 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или износе до 
износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више усклађених позива, у 
коме се наводи: 

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 
 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од стране 

Понуђача у обрасцу понуде или  
 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде. 

2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Наручиоца у 
току периода важности понуде: 
 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега буде 

тражено или 
 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном 

документацијом. 
 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 
назначеном месту за презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) Ревизија 
2010, ICC Публикација бр. 758. 
 

За и у име Банке 
 ...................................................         ...................................................... 
                  (потпис)                                                          (потпис) 
………………………………..        ………………………………………. 

(функција)       (функција) 
 
 
Напомена: доставља се уз понуду 
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(Образац 6б) 
(модел писма о намерама) 

 
 
 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске 
гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора  

 
за јавну набавку  услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених) 

у отвореном поступку , јавна набавка број 3/2017 
 

(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 
 

 
 

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив 
банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, 
наплативу на први позив и без приговора, по основу основног правног посла, банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента 
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш 
депонент закључи Уговор са „Инвраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а 
везано за јавну набавку  услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање 
запослених), у отвореном поступку, јавна набавка број 3/2017, са роком важења 30 
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговора у целости, у износу од 
10% од вредности Уговора, без ПДВ-а, а максимално до ___________________ динара 
(словима: __________________________) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Напомена: доставља се уз понуду 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За Банку 
 

____________________ 
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(Образац 6в) 

(модел банкарске гаранције за добро извршење посла) 
 
 

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

 
Г А Р А Н Ц И Ј А 

за добро извршење посла бр. ________  
 

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 
 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 
 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према URDG 758 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 
 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 
 Налогодавац: (убацити име и адресу) 
 Корисник:„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, Немањина бр. 6 
 Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-

изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да 
достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи 
износ и валуту у којој је платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од 
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у 
тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик 
 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију) 
 Истек рока: Гаранција важи 30 дана дуже од уговореног рока за извршење 

уговора. 
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац 

 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или 
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 
усклађених позива, у коме се наводи да је Корисник прекршио своје обавезе из 
основног уговора. 
 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 
назначеном месту за презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758. 
 

За и у име Банке 
 
 ...................................................     .................................................. 
                (потпис)                                                                        (потпис) 
 
………………………………..                  …………………………………. 

(функција)                    (функција) 
 
 
Напомена: доставља се приликом потписивања уговора 
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 (Oбрaзaц  7) 

 

 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ФИНAНСИJСКOM КAПAЦИTETУ  
за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених) 

 у отвореном поступку,  
јавна набавка број 3/2017 

 
 

Зaoкружити: 
1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 
2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 
Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним финансијским 
капацитетом, што подразумева:  

 
- да на дан 31.12.2015. године располажемо разликом расположиве и захтеване 

маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурања у износу од 
450.000.000,00 динара 
(у прилогу доказ: Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, 
стање на дан 31.12.2016. године Образац АК-НО/РЕ) 
 

- да нисмо били у блокади рачуна у последњих дванаест месеци пре објављивања 
јавног позива за подношење понуде ( у прилогу доказ: Потврда Народне банке 
Србије) 

 
-  да је наша адекватност капитала "pо Carmelu" у 2016. години једнака 0,120 или више 

(У прилогу доказ :Биланс стања за 2016. годину). 
 

 
 
 
 
Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 
Meстo:_____________         ______________________ 

м.п 
 
 

Изјава се односи на поступак јавне набавке услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање 
запослених), у отвореном поступку, јавна набавка број 3/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 
** У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и 
oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм финасијском 
кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо 
понуђача.   
***Уз образац се достављају захтевани докази према упутству из тачке 4.2. конкурсне документације 
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(Образац  8) 

 
.  

 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 
за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених) 

 у отвореном поступку,  
јавна набавка број 3/2017 

 

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________ 

  

 Брoj понуде: ___________ 
 
Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, 
што подразумева да испуњавамо услов и то : 
 

1) Да смо у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године закључили уговоре за услуге 
колективног осигурања запослених и радно ангажованих лица од последица несрећног 
случаја код најмање 5 (пет) уговарача осигурања, са трајањем осигурања најкраће годину 
дана, а број осигураних лица износи укупно најмање 10000 (словима: десет хиљада)  
 (У прилогу доказ: Потврда за референце) 
 

2) Да имамо усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ИСО 9001 чиме доказујемо 
да је наше пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета 
 (У прилогу доказ: Важећи сертификат о усаглашености система квалитета са захтевима 
стандарда ИСО 9001) 

 
Изјава се односи на поступак јавне набавке услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), у 
отвореном поступку, јавна набавка број 3/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Датум:_______________                  Потпис овлашћеног лица: 
                ______________________ 

м.п. 
* У случају подношења заједничке понуде, попуњен образац потписују и оверавају сви 
чланови  групе 

* Уз образац се достављају тражени докази    
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(Образац 8а) 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 
 
 

У образац морају бити уписани тражени подаци о референтном кориснику услуга, 
Уговарачу осигурања, периоду осигурања ,врсти и податак о броју осигураних лица.  

Oбавезно поднети доказе о извршеним услугама у облику потврде за референце, издате 
од корисника услуга, потписане и печатом оверене од стране овлашћеног лице корисника 
услуга. 
 
 

Ред. 
број 

Референтни 
корисник услуга 

Уговарач осигурања 
Период осигурања Врста осигурања 

Број 
осигураних 

лица  
 

1. 
    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

 
УКУПНО: 

 
 

 
 
 
У случају да има више референци од 5, образац треба копирати. 

 
 

 
 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 
                                                                                                           Овлашћено лице: 
                                    
                                                                              М.П. 
      У ______________________                                                    ________________ 
      Дана_______________________ 
 
 
 
* уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или могу одредити 
једног из групе понуђача који ће образац попунити,потписати и оверити печатом 
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(Образац 8б) 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 
 
Наручилац/корисник  
услуге осигурања:______________________________________ 

 

Седиште:_______________________________________________  
Улица и број:___________________________________________  
Телефон :_____________________________________________  
Матични број:__________________________________________  
ПИБ:__________________________________________________  
 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје  
 

ПОТВРДУ 
 

којом потврђује да је понуђач 
 
________________________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса понуђача) 
у току 2016. године извршио услуге осигурања запослених: 
 

- број осигураних лица             ___________________ 
- број уговора             ___________________  
- период трајања осигурања     ___________________  

 
                                       

 
Потврда се издаје на захтев  понуђача 

______________________________________________________________________ 
(назив и адреса понуђача  ) 

 
ради учешћа у јавној набавци услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање 
запослених) за потребе „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. број набавке ___________. 
 

 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 
 
 
 
Место:  ____________                                                        Овлашћено лице корисника услуга 
 
Датум : ____________ М.П.                           ___________________________                                
                                                                                                                           
 
Напомена:  

Понуђач ће образац копирати и доставити уз своју понуду за све кориснике услуга 
појединачно. 
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(Образац  9) 
 

  Јавна набавка услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), у 
отвореном поступку, јавна набавка број 3/2017 

 

ИЗJAВA O ДOВOЉНOM КAДРOВСКOM КAПAЦИTETУ  

  

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________ 

  

 Брoj понуде: ___________ 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дa зa учeшћe у јавној 
набавци услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), у отвореном 
поступку, набавка брoj 3/2017, рaспoлaжeмo неопходним кaдрoвским кaпaцитeтoм, штo 
пoдрaзумeвa дa у oквиру стално запослених имамо минимум   

                                                                                                                          
Р.бр. Квaлификaциoнa структурa: Дoвoљaн 

брoj: 
Рaспoлoжив 

брoj: 
1. лекар  5  
2. дипломирани правник 3  

 
Изјава се односи на поступак јавне набавке услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених)у 
отвореном поступку, јавна набавка број 3/2017, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 Доказ у прилогу:  фотокопије уговора, М образаца или диплома (за радно ангажовање 
запослених који немају  који немају М обрасце) 

 

     Дaтум:___________________                      M.П.                Пoтпис oвлашћеног лицa: 

 

      
* обрaзaц пoпунити уписивaњeм кaдрoвa и нaвoђeњeм  трaжeних пoдaтaкa,  пoтписaти и oвeрити, у свeму у 
склaду сa Упутствoм 
** у случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и 
oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзимa у прилoгу, штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм кaдрoвскoм 
кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeдно 
**** уз изјаву обавезно доставити копије доказа за запослена (радно ангажована) лица из тачке 4.2. конкурсне 
документације, за сваког запосленог појединачно 
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(Образац  10) 
  

ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ 
за јавну набавку услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених), у 

отвореном поступку, јавна набавка број ...../2017 

* образац попунити заокруживањем понуђених одговора 

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди. 
 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.У случају неусаглашености декларисаних 
података из обрасца и документације приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.Понуђач доставља 
доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове 

Назив документа Приложено 
1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1 (Образац понуде) Да Не 
2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1а (Подаци о понуђачу у заједничкој понуди)   Да Не 
3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1б (Подаци о подизвођачу)   Да Не 
4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2 (Образац структуре цене) Да Не 
5. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 3 (Образац трошкова припреме понуде) Да Не 
6. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 4 (Изјава о независној понуди)  Да Не 
7. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 5 (Изјава о поштовању обавеза проистеклих 
из других важећих прописа)   Да Не 

8. Извод из регистра надлежног органа  Да Не 
9. Потврда надлежног суда  
Уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе министарства унутрашњих послова (према 
упутству из тачке 4.1. конкурсне документације) Да Не 

10. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине  
Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода или Да Не 
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације Да Не 
Доказ о упису у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре уместо доказа од 8-10 Да Не 
11. Дозвола НБС за обављање делатности из области осигурања Да Не 
12. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 
       Изјава (Образац бр.7) да не 
      Адекватност капитала- стање на дан 31.12.2016. (Образац АК-НО/РЕ) да не 

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности да не 
Биланс стања за 2016. годину да не 

13. Докази да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
 Изјава Образац бр.8 да не 
Референц листа (Образац бр.8а) да не 
Потврда за референце(Образац бр.8б) да не 
Сертификат ИСО 9001 да не 

14 . Докази да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом 
Изјава(Образац бр.9) да не 
Копије уговора, М образаца или диплома да не 

15. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (оригинал банкарска гаранција – модел дат 
у Обрасцу 6а), печатом оверена и потписана  Да Не 

16.  Оригинал писмо о намерама за издавање банкарске гаранције на име гаранције за добро извршење 
посла (модел писма дат у Обрасцу 6б),  печатом оверено и потписано Да Не 

17.  Модел уговора  Да Не 

 
У 

  
 
 
 
 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
дана 
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XII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
 
 
 
 

УГОВОР 
 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 
 
 

AКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“  

11000 Београд, Немањина 6 
( у даљем тексту : ОСИГУРАНИК) 

 
и 

 
______________________________________________ 

(у даљем тексту : ОСИГУРАВАЧ) 
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Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
,,Инфраструктура железнице Србије“, матични број:21127094, ПИБ: 109108420 
текући рачун: 205-222959-26 које заступа в.д. генерални директор Душан Гарибовић., 
дипл.екон. (у даљем тексту: Осигураник) 
 
 
и_________________________________________________________, матични број: 
_________________, ПИБ: ________, текући рачун__________________  , кога заступа 
__________(у даљем тексту: Осигуравач) 
 
 
закључују : 
 
 

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ОД НЕЗГОДЕ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ  

 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

 
 Предмет овог Уговора је Услуга  осигурања од ризика свих запослених радника према 
званичној евиденцији и условима из Прилога 1 (Поглавље III конкурсне документације) 
од последица несрећних случајева према табели за одређивање процента трајног 
губитка опште радне способности (инвалидитета) осигураника као последице 
несрећног случаја (незгоде)- Општа табела инвалидитета - Прилог 2–(Поглавље III ) 
конкурсне документације. 
Саставни део уговора чине Прилог 1 и Прилог 2 из Поглавља III конкурсне 
документације. 

Члан 2.  

Осигураник задржава право да врши корекцију броја запослених током трајања 
Уговора, у складу са кадровским планом. 

Осигураник може након закључења Уговора, уз сагласност Осигуравача, повећати 
обим осигурања максимално до 5% од укупне вредности Уговора, уколико за то 
постоје оправдани разлози. 

Члан 3. 

Запослени радници, наведени у Члану 1 овог Уговора, обухваћени су осигурањем од 
последица несрећних случајева према табели за одређивање процента трајног губитка 
опште радне способности (инвалидитета) осигураника као последице несрећног 
случаја (незгоде)-Прилог 2, који је саставни део овог Уговора, укључујући осигурање 
од повреде на раду и професионалних обољења запослених од ризика утврђених 
одговарајућим општим условима за осигурање лица од последица несрећног случаја 
(незгоде) и допунских услова за колективно комбиновано осигурање радника од 
последица несрећног случаја (незгоде)  током трајања Уговора. 

Члан 4. 

Осигураник може, уз основне ризике уговарати и допунске ризике и проширење 
осигуравајућег покрића. 
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Члан 5. 

Уговорене допунске ризике и проширење осигуравајућег покрића, Осигураник током 
трајања Уговора може и отказивати. 

Члан 6. 

На осигурања закључена у смислу овог Уговора, зависно од гране и врсте осигурања, 
примењују се Услови осигурање са табелом инвалидитета из Прилога 2, која је 
саставни део овог Уговора и који су уручени Осигуранику. 

Члан 7. 

На основу овог Уговора Осигуравач ће Осигуранику издати полису осигурања. 

Премија осигурања за годину дана износи __________________ динара, ослобођено 
пореза на премије неживотног осигурања. 

Члан 8. 

Овај Уговор закључен је на период од једне (1) године, рачунајући од првог наредног  
месеца у односу на месец када је уговор о осигурању закључен.  

Члан 9. 

Осигураник ће премију осигурања, по закљученој полиси , плаћати након издавања 
фактуре, од стране Осигуравача у 12 (дванаест) једнаких месечних рата без камате. 

Члан 10. 

Осигуравач ће у складу са својим Програмом превентивних мера, одобравати 
Осигуранику средства потребна за покриће трошкова предузимања превентивних и 
регресних мера, а у зависности од својих тренутних могућности и пословне политике. 

Члан 11. 

У року од 15 дана  од дана потписивања уговора, Осигуравач је у обавези да достави 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла (на први позив) по правилима URDG 
758 која ће бити на снази 30 дана дуже од рока извршења уговора.  

Банкарска гаранција ће гласити на 10% вредности укупне премије осигурања. 

Члан 12. 
Све измене и допуне Уговора уговорне стране ће регулисати посебним анексима који 
ће чинити саставни део овог Уговора. 

Члан 13. 

Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен.У току трајања, уговор 
се може раскинути само на начин и у роковима предвиђеним Законом о облигационим 
односима. 

Члан 14. 

У случају да током трајања Уговора дође да статусних промена код Осигураника и 
Осигуравача, сва права и обавеза из овог Уговора преносе се на правног следбеника 
Осигуравача. 
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Члан 15. 

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће покушати да реше споразумно у 
пријатељском духу. У случају да се спорови не могу решити споразуммно, надлежан је 
Привредни  суд у Београду. 

Члан 16. 

 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се достављањем 
гаранције за добро извршење посла. 

Члан 17. 

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака страна 
задржава по 3 (три) примерка. 

 

            

 

             за ОСИГУРАВАЧА 
 
 
 
  

 
 

 

за ОСИГУРАНИКА 
,,Инфраструктура железнице 

Србије“ а.д. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


