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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, 

15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4,   www.banjakoviljaca.rs  

 

2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности  

3. Предмет јавне набавке: набавка услуга – Услуге осигурања имовине Специјалне болнице 

за рехабилитацију Бањи Ковиљачи 
   

Ознака из општег речника набавке:  

66515200 - услуге осигурање имовине.  
 

4. Ппступак се спрпвпди ради закључеоа угпвпра п предметнпј јавнпј набавци 

5. Контакт: Данијела Јокић, Служба јавних набавки, тел. 015/895-214, 

    e-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs   

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

2.1. Опис премета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 

Предмет ове јавне набавке су услуге:   

 Осигурање од пожара и неких других опасности и допунских ризика излива 

воде из инсталација и поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“ 

(грађевински објекти, опрема и залихе), 

 Осигурање машина од лома  

 Комбиновано осигурање електронских рачунара, 

 Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  

 Осигурање стакла од лома 

 

Ознака из општег речника набавке:  

66515200 - услуге осигурање имовине.  

 

2.2. Партије 

 

Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама. 

http://www.banjakoviljaca.rs/
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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Специјална болница за рехабилитацију 

15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 
 

Редни број јавне набавке: 15/14 

Број:164  

Датум: 20.06. 2014. године 

Бања Ковиљача 

 
       

3. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Пружање услуга осигурања имовине  

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

(шифра: 66515200 - услуге осигурање имовине) 
  

 
Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, донела је 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности бр.164 од 20.06.2014. 

године, Пружање услуга осигурања имовине Специјалне болнице. 

 

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012). Сходно 

донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном документацијом, 

доставите понуду за: Пружање услуга осигурања имовине Специјалне болнице, а према 

опису и захтеву из конкурсне документације. 

 

1/1. Осигурање од пожара и неких других опасности и допунских ризика излива  

        воде из инсталација и поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“  

        (грађевински објекти, опрема и залихе), 

1/2. Осигурање машина од лома  

1/3. Комбиновано осигурање електронских рачунара, 

1/4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  

1/5. Осигурање стакла од лома 

 

Јавна набавка се финансира из средстава  Наручиоца. 

 

Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

 

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 

услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, у даљем тексту: 

Закона). Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач доказује писменом изјавом да под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава услове из члана 75. Закона о 

јавним набавкама. 

 

Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној  документацији. 
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Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 

достављање понуда. 

 

Понуда се доставља на обрасцу Наручиоца са свим потребним подацима о Понуђачу. 

 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена и оверена печатом и потписом одговорног лица. 

 

Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно 

попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и ако садржи битне недостатке због којих 

није могуће утврдити стварну садржину понуде односно такве да понуду није могуће 

упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, исту мора 

да „избели“, а место исправке мора да парафира и овери. 

 

Kритеријум за избор најповољније понуде је: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, 

са елементима критеријума: 

 

1. ЦЕНА – ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА  

 Максималан број пондера: 90 

2. БЕСПОВРАТНА УЛАГАЊА У ПРЕВЕНТИВУ са највише 10 пондера 

 

 

Јавна набавка је јединствена.  

 

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на 

адресу Наручиоца најкасније до 30.06.2014. године до 10:30 часова и то у запечаћеном 

омоту.   

 

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац 

ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено.  

 

Омот понуде мора бити означен на следећи начин: 

 

Адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију , 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк 

бр. 4, са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку услуга: 

„Пружање услуга осигурања имовине Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи“, као и на полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу 

чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да 

неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу. 

 

Отварање понуда је јавно и  извршиће се на адреси Наручиоца у Бањи Ковиљачи, ул. Парк бр. 

4, истога дана 30.06.2014. године, у 11,00 часова, када присутни овлашћени представници 

понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да 

учествују у поступку отварања понуда.  

 

Лице за контакт и информације:  

Данијела Јокић   Тел. 015/895-214 

e-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs   

        

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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Директор 

 

_____________________________ 

                     др Никола Сремчевић 
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4. Спецификација услуга јавне набавке  

 
Наручилац спроводи конкретну јавну набавку у циљу обезбеђења услова осигурања имовине 

Специјалне болнице, а према опису и захтеву из конкурсне документације. 

 

1/1. Осигурање од пожара и неких других опасности и допунских ризика излива  

        воде из инсталација и поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“  

        (грађевински објекти, опрема и залихе), 

1/2. Осигурање машина од лома  

1/3. Комбиновано осигурање електронских рачунара, 

1/4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  

1/5. Осигурање стакла од лома 

 

Спецификација са структуром цене дата је у табели Обрасца 11.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА са упутством за 

доказивање обавезних и додатних  услова 
 

Обавезни услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 
Захтевани услови: 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

- Доказ: Копија извода из Регистра  

2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 

- Доказ: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу – 

Образац бр. 6 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда 

- Доказ: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу – 

Образац бр. 6 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији  

- Доказ: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу – 

Образац бр. 6 

5. Да располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом: 

- Под финансијским капацитетом подразумева се да понуђач има 

„адекватност капитала по Carmelu“ C2 > 0,15; 

- Под неопходним пословним капацитетом подразумева се да понуђач: 

a) Поседује усаглашен систем пословања са захтевима стандарда 

ISO9001/2008 за управљање квалитетом пословања; 

b) Да има журност у решавању штета, у области осигурања имовине, 

у 2013. години већу од 90% 

- Доказ: Образац бр. 7 са упутством 

6. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – Бланко соло 

меница на износ од 10 % вреднсоти понуде без ПДВ, регистрована код 

пословне банке понуђача, са меничним писмом и копијом картона 

депонованих потписа, према Упутству. 

 

НАПОМЕНА: 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на обрасцу бр. 6 треба копирати у 

довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понуди.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни, 

потпише и овери печатом изјаву на обрасцу бр. 6. Уколико је понуда са више 

подизвођача, образац 6 треба копирати у довољном броју примерака, попунити, 

потписати и печатом оверити за сваког подизвођача. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

 

 

 

 

5. УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наручилац,  спроводи поступак за јавну набавку мале вредности услуга  – „Пружање услуга 

осигурања имовине Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“ у складу 

са чланом 39. Закона о јавним набавкама. 

 

 

БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац има потребу у спроводи овај поступак јавне набавке да обезбеди услуге осигурања 

имовине према категоријама које су наведене како следи. 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да поднесе понуду за пружање услуга осигурања имовине Специјалне 

болнице за рехабилитацију. Пружалац ове услуге, понуђач, је у oбавези да поднесе понуду за: 

 

1/1. Осигурање од пожара и неких других опасности и допунских ризика излива  

        воде из инсталација и поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“  

        (грађевински објекти, опрема и залихе), 

1/2. Осигурање машина од лома  

1/3. Комбиновано осигурање електронских рачунара, 

1/4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  

1/5. Осигурање стакла од лома 

 

Према спецификацији имовине у обрасцу понуде и табели структуре цене 

 

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом захтеване 

податке, и другу документацију Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда 

несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  

 

Период вршења предметне услуге је једна година. 

 

Сматраће се да понуда има битне недостатке  и наручилац ће је одбити  ако: 

  

1) понуђач не достави све захтеване Обрасце, доказе и прилоге из конкурсне 

документације; 

2) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

3) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

4) понуђач није доставио захтевано средство обезбеђења;  

5) је понуђени рок важења понуде или рок извршења посла, другачији од захтеваног;  
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6) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

 

 

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља 

тако што понуђач уписује захтеване податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације.  

 

Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и 

недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране 

одговорног лица.  

 

Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану 

документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:  

1. Попуњен Образац бр. 1 -  Подаци о понуђачу, 

2. Попуњен Образац бр. 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне 

документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим потврђује да је сагласан  

са изјавом), 

3. Попуњен Образац бр. 3- Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима 

4. Попуњен Образац бр. 4 - Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос 

представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца. 

5. Попуњен Образац бр. 5 - Образац изјаве понуђача о изричитом  поштовању обавеза које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и гаранција понуђача да је ималац права интелектуалне 

својине. 

6. Попуњен Образац бр. 6 – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из 

члана 75. Закона о јавним набавкама; 

7. Попуњен Образац бр. 7 – Финансијски и пословни капацитет са упутством и доказима 

испуњењу захтева.  

8. Попуњен Образац бр. 8 – Списак одговорних лица која ће бити задужена за реализацију 

уговора; 

9. Попуњен Образац бр. 9 – Образац понуде. Понуђач мора да попуни све позиције из 

обрасца понуде. Непопуњавање неке од позиција подразумева недостатак конкретне 

услуге и таква понуда ће бити одбијена 

10.  Попуњен Образац бр. 10 – Модел уговора 

11.  Попуњен Образац бр. 11 – Услуга са структуром цене 

12. Попуњен Образац бр. 12 – Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде. Уз 

овлашћење, понуђач мора да достави оверену копију ОП Обрасца и картон 

депонованих потписа.  
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Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то: 

-Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и 

менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде без 

ПДВ са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума 

отварања понуда - у корист Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

Бланко соло меница се доставља  у ПВЦ фолији. 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у 

обавези да достави потврду о захтеву за регистрацију менице или потврду о извршеној 

регистрацији достављене менице. 

 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 

депонованих потписа, (оверену од банке, са датумом после пријема позива за 

достављање понуде) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или у суду, не 

старија од 2 месеца од дана пријема позива за достављање понуда) за лица за које је 

доставио картон депонованих потписа. 

 

Меница може бити активирана: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор 

са првим следећим најповољнијим понуђачем). 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала 

средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се 

уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, ће приликом потписивања 

уговора доставити бланко соло меницу са овлашћењем на износ од 10% вредности 

понуде са ПДВ, са меничним овлашћењем, са роком важењеа, најмање 30 дана дуже од 

времена трајања уговора, копијама картона депонованих потписа и ОП обрасцима за 

лица за која је достављен картон депонованих потписа (као средство обезбеђења за 

добро извршење посла). Меница треба да буде регистрована код пословне банке 

понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о регистрацији менице. 

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је 

продужен рок извршења уговорне обавезе. 

 

 

Сваки образац понуде мора бити потписан и оверен печатом. 
 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварања понуде.  

 

Критеријум за избор најповољније понуде је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА. 
 

Критеријум за избор најповољније понуде је Економски најповољнија понуда, са  

елементима критеријума како следи:  
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Методологија оцењивања понуда по елементима критеријума: 

 

1. ЦЕНА – ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА  

 Максималан број пондера: 90 

 

Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 90. 

 

Понуда са најнижом укупном премијом из понуде добија максималан број пондера, тј. 

90 пондера. Број пондера за премију из понуде  понуђача израчунава се према 

формули: 

 

Бп=  90 x Цмин 

                    П 

            Бп= број пондера за премију  понуде. 

 90 = максималан број пондера 

 Ц мин = најнижа понуђена премија 

 П = понуђена  премија понуде која се оцењује 

 

2. БЕСПОВРАТНА УЛАГАЊА У ПРЕВЕНТИВУ 

 

Пондерисање по овом елементу критеријума биће вршено на следећи начин: 

- понуђено бесповратно улагање у превентиву преко 100.000,00 

динара: 10 пондера 

- без понуде бесповратних улагања у превентиву или понуђено 

бесповратно улагање у превентиву испод 100.000,00 динара: 0 пондера 
 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

 

Наручилац ће плаћање по овом уговору вршити на следећи начин 

 

По истављеним једнаким месечним фактурама Осигуравача, за предметне услуге, а према 

усвојеној понуди. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на 

адресу Наручиоца најкасније до 30.06.2014. године до 10,30 часова и то у запечаћеном 

омоту.   

Омот понуде мора бити означен на следећи начин: 

Адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања 

Ковиљача, ул. Парк бр. 4, са видном назнаком  - ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - 

Понуда за јавну набавку услуга: „Пружање услуга осигурања имовине 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“, као и на полеђини 

читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 61. став 3. Закона о 

јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати неотворену 

Понуђачу. 
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Отварање понуда извршиће се на адреси Наручиоца у Бањи Ковиљачи, ул. Парк бр. 4, истога 

дана 30.06.2014. године, у 11,00 часова, када присутни овлашћени представници понуђача 

морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да учествују 

у поступку отварања понуда.  

 

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац 

ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено.  

 
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 Наручиоца, на исти начин као и 

понуду,  са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања 

Ковиљача, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - Услуге осигурања имовине 

Специјалне болнице за рехабилитацију  у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 15/14. – ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ” или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања 

Ковиљача, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - Услуге осигурања имовине 

Специјалне болнице за рехабилитацију  у Бањи Ковиљачи“, ЈН бр. 15/14. – ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ” или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања 

Ковиљача, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - Услуге осигурања имовине 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“, ЈН бр. 15/14. – ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ” 
 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

 

 
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име. 

 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
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комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e- mail 

javnenabavke@banjakoviljaca.rs, или препорученом пошиљком са повратницом.  

 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 

року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава 

врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев 

ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају  подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

пријема одлуке. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број   50-016, сврха: Републичка 

административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 

Србије). 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
 

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

осам дана по протеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 

НАПОМЕНА: За све друге случајеве, који нису на посебан начин одређени овом конкурсном 

документацијом, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

124/2012), сходно ситуацији. Уколико је потребно, могуће је умножити понуђене обрасце 

копирањем или доставити друге одговарајуће. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 
 

Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану 

објективнии разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед 

наведеног обустављања поступка.  

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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Образац бр. 1  

 

 

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

Јавна набавка услуга број : 15/14 

„Пружање услуга осигурања имовине Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи“ 

Назив Понуђача: 

 
Адреса Понуђача: 

Одговорно лице (потписник уговора): 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

  Електронска пошта: 

Текући рачун предузећа: 

Матични број предузећа: 

ПИБ предузећа: 

 

 

Датум:                                                     МП                       Потпис одговорног лица 

                                                                                              ______________________ 

 

 

Напомена: копирати образац за друге чланове групе понуђача 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 
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Образац бр. 2  

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Јавна набавка услуга број 15/14: „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“ 

 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А  

 

 

 

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 

документације за јавну набавку услуга број 15/14, Наручиоца  Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, за „Пружање услуга 

осигурања имовине Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи“. 
 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                      Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         _________________________ 
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Образац бр. 3 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС», бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

Јавна набавка услуга број 15/14: „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“ 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 
Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 4 

 

 
 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС», бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 
Јавна набавка услуга број 15/14: „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“ 

 

 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

 
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  да  не постоји 

сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на 

непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да : 

  

 представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 

понуђачем;  

 представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 

односно акција понуђача;  

 представник наручиоца или са њим повезано лице  није запослено или радно 

ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.  

 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

 

                                                                                  Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                      __________________________ 
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Образац бр. 5 

 
 

 

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124 од 

29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву  

 
Јавна набавка услуга број 15/14: „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“ 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

Изричито наведимо  да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да 

смо имаоци права интелектуалне својине.  

 

 

 

 
Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

 

 

                                                                                  Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                      __________________________ 
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Образац бр. 6 

 

На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву:  

 

Јавна набавка услуга број 15/14: „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“ 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. 15/2014 

 

 
        У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са 

свим захтевима и условима у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН бр. 15/2014 - 

„Пружање услуга осигурања имовине Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи“. 

 

 

Овим изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да у 

потпуности испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

 
1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда; 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

 
 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 7 

 

Обавезан финансијски и пословни капацитет са упутством 

 
 

- Финансијски капацитет: 
 

да понуђач има „адекватност капитала по Carmelu“ C2 > 0,15.   Aдекватност 

капитала по Carmelu биће израчуната према следећој формули: 

 

АОП101- АОП115 

CARMEL C2 =  ------------------------- 

АОП 37 
где је: 

 
АОП 101 - Капитал и резерве 

АОП 115 - Губитак до висине капитала 

АОП  37 - Укупна актива 

 

 

Доказује се прилагањем биланса стања на дан 31.12.2013. године.  

 

 

- Пословни капацитет: 
 

a) Поседовање стандарда ISO 9001/2008 за управљање квалитетом пословања; 

 

Доказује се прилагањем копије сертификата.  

 

b) Ажурност у решавању штета, у области осигурања имовине, у 2013. години већу од 90% 

 

Ажурност у решавању штета биће израчуната према следећој формули: 

 
Број решених штета  + Број одбијених и сторнираних у 

2013.год. штета у 2013.год. 

% ажурности = ----------------------------------------------------------------- х 100 
Број резервисаних штета + Број пријављених штета на 

крају 2012.год. у 2013.год. 

 
Као доказ испуњености пословног капацитета неопходно је доставити Извештај – 

„Број штета по друштвима за осигурање у 2013. години“ са веб сајта Народне банке 

Србије (www.nbs.rs) – Надзор осигурања - Пословање друштава за  осигурање – 

годишњи извештаји, или доставити интернет адресу где су ти подаци доступни. 
 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 
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  Образац бр. 8 

 

 

Јавна набавка број 15/2014 

  

 

 

Јавна набавка услуга број 15/14: „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“ 

 

 

 

Списак, одговорних лица која ће бити задужена за реализацију – извршење уговора по овој 

јавној набавци: 

 

 

Име, презиме и радно место: 

 

1. __________________________ радно место  ___________________________  

 

2. __________________________ радно место  ___________________________  

 

3. __________________________ радно место  ___________________________  

 

(најмање један извршилац) 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 
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  Образац бр. 9 

 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале 

вредности ЈН бр. 15/2014 - за „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне болнице 

за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“, спремни смо да извршимо наведене услуге.  

 

П О Н У Д А  бр. __________  

 

Понуда за „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне болнице за рехабилитацију 

у Бањи Ковиљача“. 
 агажовање једног инжењера за геомеханику 

Цена за наведене услуге даје се као збирна до краја завршетка услуга ове јавне набавке, 

одноно, до краја периода од једне године. 

 
Према спецификацији и структури цене из табеле 

 

1. ЦЕНА – ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ,  у периоду за једну годину.  

 

без ПДВ: ................................................................................ ___________ РСД 

 

ПДВ  ______ %  .................................................................... ___________ РСД 

 

Укупно, са ПДВ..................................................................... ___________ РСД 

 

2. Износ понуђеног бесповратног улагања 

у превентиву .................................................................  ___________ РСД 

 

Важност понуде: 30 дана  

Трајање извршења услуга: једна година. 

Начин плаћања,  Наручилац ће плаћање по овом уговору вршити на следећи начин: 

 

На једнаких 12 рата по истављеним месечним фактурама Осигуравача, за предметне 

услуге, а према усвојеној понуди 

Брзина и начин плаћања штете (попуњава понуђач): ____________________________  

 

___________________________________________________________________________  

 

Бања Ковиљача, ________2014. године                                  потпис овлашћеног лица: 

 

 

        М.П.                   ______________________ 
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Образац бр. 10. 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

 „Пружање услуга осигурања имовине Специјалне болнице за рехабилитацију у  Бањи 

Ковиљачи“ по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности бр. 15/14 

 

 

 

Уговорне стране: 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања  

Ковиљача, ул. Парк бр. 4, Мат. Бр. 07122314, ПИБ 101188430,  

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница, коју заступа Директор  

др Никола Сремчевић, ( у даљем тексту: „Наручилац“) 

 

 

ПОНУЂАЧ:   ________________________________________, МБ__________________,  

 

ПИБ_________________, број рачуна_____________________________, 

кога заступа директор __________________________( у даљем тексту: 

„Пружалац услуга“ ) 

 

 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују, а попуњава наручилац: 

 

 

Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124 од 

29.12.2012. године), а на основу позива за пружање услуга – „Пружање услуга 

осигурања имовине Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи“ за потребе наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности. 

- да је Понуђач дана __/__/____. године, доставио понуду број _________________ од 

____________2014. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од __/__/2014. 

године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 

одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Извршиоца бр. ______________ од 

__/__/2014. године и изабрао понуђача за  – „Пружање услуга осигурања имовине 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“, према понуди коју је 

доставио из спроведеног поступка јавне набавке. 
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Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  15/14                                                                                        Осигурање имовине 

                 

Страна 26 oд 34 

 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА  

 

Члан 1. 

 

Предмет јавне набавке, Уговора, је – Пружање услуга осигурања имовине Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, а према опису из конкурсне 

документације и спецификације из прилога Образац бр. 11. – «Услуга са структуром цене»  

 

 

УГОВОРЕНА  ЦЕНА 

 

Члан 2. 

 

У цену су урачунати сви трошкови пружаоца услуга, и даје се као збирна за осигурање од 

ризика свих позиција из Обрасца бр.11. «Услуга са структуром цене» 

 

Уговорене стране су сагласне, да је цена из усвојене Понуде фиксна и не може се мењати, а 

износи _________________ РСД, без ПДВ, односно, _________________ РСД са ПДВ, за 

период од једне године. 

 

Премију за АО осигурање возила осигуравач може кориговати у току године до висине 

премије  прописане од стране  Владе Републике Србије, односно надлежног Министарства. 

 

 

 

НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

 

Наручилац ће плаћање по овом уговору вршити на следећи начин 

 

Наручилац се обавезује да ће премије осигурања уплаћивати пружаоцу услуга по закљученим 

полисама након издавања фактура од стране пружаоца услуга, а на 12 једнаких месечних рата. 

 

Приликом испостављања фактуре, Добављач ће се позвати на број уговора _____ и навести 

ПИБ Пружаоца услуга - добављача и ПИБ Наручиоца. 

 

Пружалац услуга - добављач ће наручиоцу обрачунавати попусте на  позитиван технички 

резултат (бонус), као и доплате на негативан технички резултат (малус) у складу са 

одговарајућим одребама у условима осигурања и тарифама премија, према Правилнику 

Пружаоца услуга - добављача, који ће доставити Наручиоцу. 

 

 

Члан 4. 

 
Бесповратна улагања у превентиву: 

Уговорне стране су сагласне да ће осигуравач, у скаду са датом понудом, извршити уплату 

бесповратних средстава на име превентиве у целини, а у циљу отклањање извора опасности 
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(спречавање настанка штетног догађаја од ризика пожара и неких других опасности, тако да се 

штета не догоди, као и смањењу последица уколико се опасност догоди, ради смањења штете у 

износу од  _____________ изражена у РСД“ 

 

Осигураник се обавезује да ће средства превентиве користити искључиво у циљу одређеном у 

ставу 1 овог члана. 

 

Члан 5. 

 

Пужалац услуга се обавезује да Наручиоцу, пре отпочињања пружања услуге, достави 

меничну гаранцију за добро извршење уговора, на износ не мањи од 10% вредности уговора 

без ПДВ.  

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 6. 

 

 

Свака Уговома страна има право на раскид Уговора.  

 

Наруцилац има право да раскине Уговор уколико Пружалац услуга - добављач начини грешку 

и не учини ништа да исту поправи у року од 7 (седам) дана од дана пријема писменог 

упозорења Наручиоца.  

 

Наручилац има право да раскине Уговор уколико није задовољан са пруженим услугама, 0 

којима сачини писмену белешку и обавести Пружаоца услуга - добављача.  

 

Пружалац услуга - добављач има право да раскине Уговор уколико Наручилац благовремено 

не испуни своје обавезе плаћања, и не учини ништа да исто прихвати или испуни у року од 7 

(седам) дана од дана пријема писменог упозорења Пружаоца услуга - добављача.  

 

Отказни рок за обе уговоме стране износи 1 (један) месец од датума када уговорна страна 

којој се отказује Уговор прими писмено обавестење 0 раскиду. 

 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем меничне гаранције за 

добро извршење уговора, а примена почиње почетком наредног месеца од ступања на снагу 

уговора 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити 

потписивањем анекса уговора. 
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Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

 

Члан 8. 

 

Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране ће 

решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у Ваљеву. 

 

 

Члан 9. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за 

Наручиоца и 2 (два) примерка за Пружаоца услуга. 

 

 

 

Прилог 1. – Понуда услуга бр. _____ од ___________ године. 

 

  

 

 

 ЗА   ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                           ЗА   НАРУЧИОЦА 

                ДОБАВЉАЧА                                                          ДИРЕКТОР                             

 

____________________________          ______________________________                                                                                        

                                                                                           др Никола Сремчевић 
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Спецификација са структуром цене     Образац бр. 11.                            

 

 

Врста осигурања Сума осигурања 

Годишња 

премија без 

пореза 

Годишња 

премија са 

порезом 

А.  Осигурање од пожара и 

неких других опасности 
Књиговоствено стање на 

дан 31.12.2013.  

 

 

1. Грађевински објекти-

делатност болница (са откупом 

амортизоване вредности код 

делимичних штета) 362.393,095,00 

2. Опрема за обављање 

деклатности 157.475.538,78 

3. Залихе у магацину  7.155.000,00 

А1.  Допунски ризик 

изливања воде из инсталација На „први  ризик“ 

1. Грађевински објекти 7.247.862,00 

2. Опрема 3.149.511,00 

3. Залихе  715.500,00 

А2.  Допунски ризик поплаве, 

бујице и високе воде На „први  ризик“ 

1. Грађевински објекти 7.247.862,00 

2. Опрема 3.149.511,00 

3. Залихе  715.500,00 

Премија пожар и неке друге опасности, са допунским 

ризицима -  укупно:   

 

Б.  Лом машина 

Са откупом амортизоване 

вредности и са откупом 

франшизе (без учешћа у 

штети), књиговодствено 

стање на дан 31.12.2012. 

 

 

1. Механичка опрема у саставу 

грађевинских објеката објеката 14.172.798,00 

2. Опрема за осигурање од лома 110.232.667,00 

3. Рентген цеви 600.000,00 

Премија лом машина – укупно:  

 

В. Осигурање електронских 

рачунара 

Са откупом амортизоване 

вредности и са откупом 

франшизе (без учешћа у 

штети), књиговодствено  

стање на дан 31.12.2012. 

 

 

1. Рачунари и пратећа опрема, 

број рачунара - 164 7.340.841,45 

Премија осигурање електронских рачунара -укупно:   
 

Г. Провална крађа и 

разбојништво 

На „први ризик“, без 

учешћа у штети. Објекти су 

заштићени видео надзором 

 

 

1. Сав намештај са уређајима и 

апаратима 6.000.000,00 

2. Залихе 1.000.000,00 

Премија провална крађа – укупно:  
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Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                      Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         _________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Лом стакла    

1. Стаклена врата са 

аутоматским отварањем, 2 

комада  200.000,00 

 

 

2. Стакла и огледала 4мм и 

више, на „први ризик“ 400.000,00 

3. Стакла и огледала испод 4мм, 

на „први ризик” 100.000,00 

Премија лом стакла – укупно:  
 

  
 

Укупна премија за све врсте осигурања (А+Б+В+Г+Д):  
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Осигурање моторних возила, ауто стакала и путника у моторним возилима од незгоде 

Премија треба да садржи: A) Обавезно осигурање од ауто одговорности; Б) осигурање лома 

стакла, без учешћа у штети и Ц ) осигурање путника у моторним возилима од незгоде, на 

суме осигурања – смрт: 150.000,00 РСД и 100%-ни инвалидитет: 300.000,00 РСД. 

 

 

Редни 

број 

Опис Година 

производње 

  Снага 

 мотора 

    Радна 

запремина 

  Врста  

 горива 

 

 Висина 

премије 

( А+ Б + Ц ) 

1. „ TRANSIT 100 L 5D „ -

FORD 

1997. 74KW 2500 cm³ Е-дизел  

2. „ ROOMSTER STYLE 

1.9 TDI „ -ŠKODA 

2009. 77 KW 1900 cm³ Е-дизел  

3. „ EDS 2500 FT 130 „ -  

FORD 

1992. 51 KW 2500  cm³ Е-дизел  

4. „ TRANZI D EDS 130 „ - 

FORD 

1992. 51 KW 2500 cm³ Е-дизел  

5. „ PASSAT 1.9 TDI „ – 

VOLKSWAGEN 

1997. 81 KW 1900cm³ Е-дизел  

6 „ PASSAT 2.0 TDI „ -

VOLSWAGEN 

2006. 103 KW 2000 cm³ Е-дизел  

7. „ TRANSIT 2500 DTES „ 

-FORD 

1987. 51 KW 2500 cm³ Е-дизел  

  УКУПНА  

ПРЕМИЈА 

    

 

 

 

 

 

Aуто каско осигурање ( „ пуни каско “ ), са укљученим ризиком крађе и без икаквог 

учешћа у штети 

 

 

Редни 

број 

Опис Година 

производње 

  Снага 

 мотора 

    Радна 

запремина 

  Врста  

 горива 

 

 Висина премије 

( А+ Б + Ц ) 

1. „ PASSAT HIGH 2.0 TDI 

DSG4-MOTION „ 

VOLKSWAGEN 

2014. 125 KW 2000 cm³ Е-дизел  

2. „ VIVARO CDTI FH11 „ 

-OPEL 

2011. 84 KW 2000 cm³ Е-дизел  

3. „LOGAN MCV 

AMBIENCE 1.4 „ -

DACIA 

2010. 55 KW 1500 cm³ BMB 95  

  УКУПНА  

ПРЕМИЈА 

    

 

 

 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача: 

         М.П.   

                                                                                                              _________________________ 
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Образац бр. 12. 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 
 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику,  

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: __________________________________________ 

Текући рачун:_____________________________________________________ 

Код банке:________________________________________________________ 

 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦУ  

 

Предајемо вам ____________бланко соло меница и овлашћујемо _____________, као 

Повериоца, да предате менице може попунити на износ од____________динара на име: 

озбиљности понуде / доброг извршења посла, по Понуди бр _______ / Уговору 

број________од_________, чији је предмет - Пружање услуга осигурања имовине 

Специјалне болнице за рехабилитацију у  Бањи Ковиљачи. 

Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу са 

одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно 

и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за 

наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да 

наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 

поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 

средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 

Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено 

изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на 

сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена 

лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 

предметног Уговора. 

 

Датум издавања Овлашћења: ________ 2014. године 

 

Датум важења овлашћења: _________ 2014. године  

                                                                                 ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              МП                          

                                                                              ____________________________ 

Текст прилагодити сходно намени да ли је у питању Меница за озбиљност понуде или 

добро извршење посла! 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ 

 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези 

да достави потврду о регистрацији менице. 
 

 

 
 

 

 

 на линијама у пољу 6 уписати: назив, печат и потпис овлашћеног лица 

дужника (истоветан као у Депо картону и ОП обрасцу), али тако да текст 

или печат ниједним својим делом не излазе из фиктивног оквира са слике, 

односно не прелазе на бели оквир менице. 
 

 

 

 

 Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију 

картона депонованих потписа, (оверену од банке, са датумом после пријема 

позива за достављање понуде) као и оверену копију ОП Образаца (у 

општини или у суду, не старија од 2 месеца од дана пријема позива за 

достављање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих 

потписа. 
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Образац бр. 13. 

 

 

Образац трошкова припремања понуде 
 

 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

 

 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

понуђач може да захтева накнаду трошкова које је имао у делу обезбеђења средстава 

гаранција, под условом да је понуђач захтевао накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 
 
 




