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1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Адреса наручиоца:Поштански фах 159, 34000 Крагујевац 

e-mail:trzk@trzk.co.rs 

Матични број: 07093608 

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац 

Текући рачун: 840-947621-44 

Шифра делатности: 8422 

ПИБ 108341438 

Регистарски број: Министарство одбране 

 

Технички ремонтни Завод Крагујевац (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак јавне 

набавке мале вредности - број ЈНМВ 19/19–Колективно осигурање радника и позива 

потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном 

документацијом и на основу позива за подношење понуда инт. Број 3714-7. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке мале вредности, редни број 19/19 - набавка услуге - КОЛЕКТИВНО 

ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ТРЗ КРАГУЈЕВАЦ 24 часа дневно, која је дата у Образцу бр.1 

конкурсне документације. Право на учешће у поступку ове јавне набавке има понуђач који 

испуњава услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'' 124/12, 14/15 и 68/15)  и услове предвиђене конкурсном документацијом. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Рок за достављање понуда је  24.10. 2019. године до 12:00 часова. 

 

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена 

заводним печатом наручиоца закључно са даном 24.10.2019.године, до  12.00 часова, по 

локалном времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу 

наручиоца:  Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац са 

назнаком : „ПОНУДА - ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ   –  услуга колективног осигурања радника 

ТРЗ Крагујевац 24 часа дневно - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне 

документације). 
 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  

наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 24.10.2019. године до 

12,00  часова  по локалном времену. 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све 

неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 
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Понуда треба да буде израђена према условима прописаним у конкурсној документацији. 

Документација се може преузети: 

а) лично ( у просторијама ТРЗК) у времену од 08:00 до 14:00 часова, или 

б) на основу писменог захтева за достављање конкурсне документације који понуђач може 

доставити на наш фах 034/335-462 или на e-mail:trzk@trzk.co.rs са назначеном е-маил адресом 

понуђача и предметом набавке на коју ће конкурсна документација бити прослеђена, или са 

Портала Јавних набавки, Интернет странице МО  или интернет адресе наручиоца 

www.trzk.co.rs  

 

Конкурсна документација садржи 29 страна. 

 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно. 

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана  24.10.2019. 

године у 12.15 часова на адреси: Технички ремонтни Завод Крагујевац у присуству чланова 

Комисије за предметну јавну набавку. 

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања 

понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење)  за учешће у поступку отварања 

понуда. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Критеријум за избор најповољније понуде је –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

 

ОПЦИЈА ПОНУДЕ: 

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 10 дана од дана 

отварања понуда, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ''Службени гласник РС'' 

124/12, 14/15 и 68/15) . Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и 

Интернет страници наручиоца сходно члану 108 закона о јавним набавкама (,,Службени 

гласник РС“, 124/12,14/15 и 68/15) .  
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

Поступак јавне набавке услуге мале вредности  започет је доношењем Одлуке о покретању 

поступка инт.бр.3714-1. 

 На ову набавку ће се примењивати: 

 ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 Правилници које је донела Управа за јавне набавке 

 

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да 

попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом. Садржина конкурсне 

документације се не сме мењати и допуњавати мимо наручиоца. 

Прилог П-1 је потребно да се попуни, потпише, печатира и налепи на коверат у коме се 

понуда доставља, у супротном наручилац задржава право да понуду неотворену врати 

понућачу. 

 

ЈЕЗИК 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском 

језику. 

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози морају бити 

попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач подноси понуду у 

запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може проверити да 

ли је затворена онако како је била предата. На фасцикли или коверти налепити попуњен и 

печатиран прилог П1.  

 

ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

Јавна набавка мале вредности број 19/19- Колективно осигурање радника 24 часа дневно није 

обликована по партијама. 

 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет ) дана од дана отварања понуда. 

  

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да 

ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 

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 наведеном случају, понуђач је у обавези да приликом састављања – подношења понуде 

поступи у складу са чланом 80. ЗЈН (''Службени гласник РС'' 124/12,14/15 и 68/15) . 

Понуду може поднети група понуђача. У случају такве понуде, понуђач је у обавези да 

приликом подношења понуде испоштује све одредбе члана 81. ЗЈН („''Службени гласник РС'' 

124/12,14/15 и 68/15)   и приликом подношења понуде поступи у складу са њим. 
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ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђачи могу  у писменом облику да траже додатна објашњења у вези са припремом понуде 

и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три 

дана од пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима 

који су примили конкурсну документацију, и да информацију објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

 

Питања  упутити на адресу: Технички ремонтни завод Крагујевац, поштански фах 159,  са 

напоменом '' Објашњење, редни број ЈНМВ 19/19 - Колективно осигурање радника 24 часа 

дневно  или факсом бр. 034/335-462. Контакт особа : за  садржину конкурсне документације 

Аница Цогољевић 034/305-587, за техничка питања и врсте осигурања Никола 

Миловановић  034/335-095 лок 317. 

 

ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Понуђач  уписује  јединичну цену премије по запосленом лицу за сваки од осигураних 

случајева и степен ризика.   

У понуђену цену, на коју се не обрачунава ПДВ, понуђач уноси све трошкове које поводом 

прeдметне услуге има. 

Рок и услове плаћања понуђач уноси у образац понуде. 

Цена је непромењена до истека уговорних обавеза и треба да буде изражена у динарима. 

Плаћање по фактурама, у једнаким месечним ратама за читав период трајања осигурања. 

 

Рок плаћања је најмање 30 дана а не дуже од 45 дана у складу са чланом 4. Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл.РС“ бр.119/12, 68/15 и 

113/2017). 

 

ТРЗК је установа која послује по прописима и Правилницима Министарства Одбране и Војске 

Србије који ограничавају, тј.условљавају авансно плаћање. Понуде са авансним плаћањем неће 

бити узете у разматрање. 

 

РОК ЗА ОБРАДУ ПОДНЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Понуђач наводи  рок изражен у данима који му је потребан за обраду документације у случају 

наступања осигураног случаја. 

 

 

РОК ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ УСЛЕД НАСТУПАЊА ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 

Понуђач наводи рок изражен у данима у коме је обавезан, да по достављеној документацији 

којом је доказано наступање осигурног случаја, изврши исплату припадајуће накнаде 

осигуранику.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 6 од 29 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(ЧЛАН 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) 

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко 

лице ако: 

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

2) 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,  

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,  

4) у складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац је 

дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде -доказ: Потврда Агенције за привредне 

регистре. 

- Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца 

о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

- Лице уписано у регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова, у складу са чланом 78. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12,14/15 и 

68/2015), али је дужно да то у понуди наведе.   

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ 

ЧЛАНА 77. ЗЈН 

 

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је 

правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под 

пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77 ЗЈН 

(„Сл.гласник РС“бр.124/12,14/15 и 68/2015). 

 

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац је пре доношења одлуке о 

додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да 

достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од 

осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или 

појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака 

јавних набавки код тог наручиоца. 

 

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 2. овог члана у случају поступка јавне 

набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог закона 

чија је процењена вредност мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН. („Сл.гласник 

РС“бр.124/12,14/15 и 68/2015). 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

доказе из ст. 1. и 2. овог члана, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 



Страна 7 од 29 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН 

или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

 

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи: 

1. Извод из регистра надлежног органа. 

2. Потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе. 

3. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

4. Потврду Агенције за привредне регистре да није регистровано да је понуђачу изречена мера 

забране обављања делатности која је на снази у време објављивања на Порталу јавних набавки  

Позива за подношење понуда. 

 

 

KРИТЕРИЈУМ 

За избор најповољнијег понуђача биће примењен критеријум- „најнижа понуђена цена“  

У случају да два или више понуђача доставе понуде чија је укупна вредност иста, критеријум 

за избор биће најнижа цена и краћи рок за исплату осигуране суме. У случају да два или више 

понуђача доставе понуде чија је укупна вредност иста и рок за исплату осигуране суме исти,   

критеријум за избор биће најнижа понуђена цена, краћи рок за исплату осигуране суме и краћи 

рок за  обраду документације. 

        

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( ПРИЛОГ П/2) 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је, да на захтев наручиоца,  

достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то: 

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом ,,без протеста, без 

трошкова``, регистровану код банке. 

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица 

понуђача, да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, може поднети банци 

на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе. 

- Оверену од банке фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број 

текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно 

овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача 

идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун 

понуђача, да није старији од 3 месеца од дана достављања – објављивања позива за подношење 

понуда. 

- Потвду о регистрацији менице 

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају 

бити идентични. 

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, 

врати инструмент финансијског обезбеђења. 
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ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе из члана 82. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12, 

14/2015 и 68/15) – негативне референце, а може одбити и понуду због неуобичајено ниске цене, 

под условима из члана 92. ЗЈН  као и из разлога прдвиђених чланом 106. и 107. ЗЈН („Сл.гл.РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗМЕНА 

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року из члана 113. ЗЈН (''Сл.гласник РС'' 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише 

Уговор, наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је 

понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи.   

Измена Уговора о јавној набавци након закључења  -  битних састојака (цене, рока испоруке и 

рока плаћања) није могућа у овој набавци. 

 

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити 

захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, а по доношењу Одлуке 

о додели уговора, одлуке о зкључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка  захтев 

може поднети у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, 

сходно члану 149 Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) –. Захтев за 

заштиту права се подноси наручиоцу, који је доставља Републичкој комисији. Захтев мора 

садржати све елементе из члана 151 у вези са чланом 156 Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

Наручилац је дужан да, у складу са чланом 14. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 1) 

чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са 

законом, понуђач означио у понуди;  2) одбије давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди;  3) чува као пословну тајну имена, 

заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, 

односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. Неће се сматрати поверљивим 

докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
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ОБРАЗАЦ БР.1 

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,ТРОШКОВИМА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ БР. ЈНМВ 19/19 

Назив понуђача  

Адреса  и седиште 

понуђача 

 

 

 

ПИБ понуђача 

 

 

 

Број понуде 

 

 

 

Датум понуде  

 

 

На основу Позива за достављање понуде у поступку ЈНМВ 19/19 за услугу колективног 

осигурања радника ТРЗ Крагујевац 24 часа од последица несрећног случаја, здравственог 

осигурања за случај болести и хирушких интервенција за 400 лица, подносимо понуду: 

 

а) Са подизвођачем                            б) Заједничку понуду                                в) Самостално 

(заокружити) 

 

а) Понуду дајемо са подизвођачем „____________________ _____“, адреса: 

_______________________, са седиштем у _______________, ПИБ ______________,коме ће 

делимично извршење јавне набавке бити поверено, у проценту од ________________% 

(уписати) и уколико уговор буде закљичен са нама као најповољнијем понуђачем, обавезујемо 

се да ће подаци о том понуђачу и подаци потребни за реализацију набавке, бити саставни део 

Уговора. 

б) У прилогу понуде, достављамо вам СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од 

______2018. године (уписати) којим се, међусобно и према наручиоцу обавезујемо на 

извршење  јавне набавке (ЈНМВ 19/19), а који садржи све тачке члана 81, став 4. Закона о 

јавним набавкама ( „Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) , потписан од одговорних лица и оверен 

званичним печатом сваког од понуђача. 

 

Датум:                                                                                                   Потпис овлашћеног лица                                

 

__________                                                                                           ______________________ 

 

 

 

Печат понуђача 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 
Осигурани случајеви Степен 

ризика 

Број 

запо

слен

их 

Осигурана 

сума 

Јединична 

цена 

према 

степену 

ризика 

Укупно за 

осигурани 

случај и степен 

ризика 

 

Смрт услед незгоде 

 

 

основни 242  

300.000,00 

динара 

  

повећани 108 

 

  

високи 50   

 

Инвалидитет  

основни 242  

600.000,00 

динара 

 

  

повећани 108  

 

 

високи 50  

 

 

 

Хирушке интервенције 

као последица незгоде 

 

 

 

основни 242  

30.000,00 

динара 

  

повећани 108   

високи  50   

Трошкови лечења 

 

основни 242  

90.000,00 

динара 

  

повећани 108 

високи 50 

Прелом кости основни 242  

15.000,00 

динара 

  

повећани 108 

високи 50 

        Болести основни 242  

70.000,00 

динара 

  

повећани 108 

високи 50 

Хирушке интервенције основни 242  

70.000,00 

динара 

  

повећани 108 

високи 50 

Укупна вредност  (искључиво у динарима)  
__________ дин.                                            попунити 

 Услови плаћања 

(једнаке месечне рате за читав период 

трајања осигурања – 1 година) 

 ДА                              НЕ             заокружити 

Рок за обраду документације 

 
__________ дана 
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Рок за исплату  припадајуће осигуране 

суме 

 

_________ дана 

Сертификат којим понуђач доказује да има 

систем пословања усаглашен са захтевом 

ISO 9001. 

Сертификат којим понуђач доказује да има 

систем пословања усаглашен са захтевом 

ISO 10002- да је његово пословање  

усаглашено са стандардима управљања 

процесима поступања по приговорима 

корисника 

 

ДА)-прилажемо уз понуду                             НЕ)                                                 

заокружити 

 

ДА)-прилажемо уз понуду                             НЕ)                                                 

заокружити 

Општи и посебни услови осигурања: 

Доставити као доказ опште и посебне 

услове пословања, који садрже све 

хирушке интервенције (минимум 100 

хирушких интервенција) и теже  

болести(најмање 30  оваквих болести)  

 

ДА)-прилажемо уз понуду                             НЕ)                                                

заокружити 

Опција понуде минимум 90 дана 
___________________ дана 

У случају да у току године не наступе 

осигурани случајеви, наручилац не плаћа 

последњу 12 премију односно плаћа 

укупно 11 премија. 

 

 

 

ДА                     НЕ         ( заокружити) 

Приликом исплате осигуране суме, у току 

трајања осигурања, наручиоцу достављамо 

основне податке о лицу коме је извршена 

исплата, са висином исплаћене суме, 

врстом осигураног случаја који је наступио 

и датумом исплате   

           ДА                     НЕ         ( заокружити) 

Колективно осигурање запослених при 

вршењу и изван вршења редовног 

занимања 24 часа дневно. 

           ДА                     НЕ         ( заокружити) 

 

Напомена: Понуда која не садржи најмање 100 хирушких интервенција и најмање 30  болести  

одбиће се као неприхватљива за наручиоца 

 

 

Датум:                                                                               Потпис и печат овлашћеног лица 

 

 __________                                                                      _____________________________ 
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) и чланом 19. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13), дајемо спецификацију 

трошкова припреме понуде и то: израде узорака или модела који су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења: 

 

 

 

Врста трошка Ј.М. Кол. 

Цена по 

Ј.М без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ 

трошка са 

ПДВ-ом 

Доказ о трошку који 

је приложен уз 

понуду 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац се попуњава уколико је наручилац у конкурсној документацији тражио 

било шта од напред наваденог. Трошкови  прибављања средства обезбеђења  - менице за добро 

извршење посла падају на терет изабраног понуђача приликом потписивања Уговора, уколико 

га на то наручилац позове да исто достави, јер исти не спадају у трошак припреме понуде 

према члану 88. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15. 68/15) и члану 19. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 86/2015). 

 

 

 

 

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица 

                                                                                                     

 

                                                                                                  _______________________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

       ОBРАЗАЦ БР.2 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ BРОЈ  

 

 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

Место: _____________ Понуђач   

        ________________ 

Датум: _____________ 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                

(печат) 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

        
 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

ПИБ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ BРОЈ  

 

 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

 

Место: _____________ Подизвођач   

 

Датум: _____________        _________________ 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 

 

(печат) 
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     ОБРАЗАЦ БР.3 

 
5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44.  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ.ГЛ.РС, 124/12, 14/15, 68/15)  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА 

 

                         У С Л О В ПОНУЂАЧ  ИСПУЊАВА УСЛОВ 

(заокружити) 

1.  да ли сте  регистровани код надлежног 

органа, односно уписани у одговарајући 

регистар 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

2. -да ли сте као да правно лице или ваш 

законски заступник  осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, 

- да ли сте осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре  

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

 

 

...........................................ДА,  

...........................................НЕ 

 

3. да ли сте измирили доспеле порезе, доприносе 

и обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода 

 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

 

 ..........................................ДА 

...........................................НЕ 

4. да ли имате забрану обављања делатности од 

стране Агенције за привредне регистре која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

 

...........................................ДА 

...........................................НЕ 

 

 

Датум: __________                                                                         Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                         

                                                                                                         _________________________ 

                                                              

Печат понуђача 

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је 

правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под 

пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4.Закона о 

јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)  , а за тачку 5 је доставаљање дозволе 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописима 
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ОБРАЗАЦ БР.4 

 

 

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 19/19 

 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12,14/15, 

68/15),  и чланом 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 86/15), 

дајемо следећу 

 

И З Ј А В У  

 

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да 

испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ 19/19 утврђене у конкурсној 

документацији и  прописане чланом  75. и 76. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'' 124/12, 14/15, 68/15). 

 

 

Место: __________                                                                             Потпис овлашћеног лица 

 

Датум: ___________ ________________________ 

                                       

 

                                                                                     

 

(печат) 
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ОБРАЗАЦ БР.5 

 

 

ОБАРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

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

и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 86/15), дајемо 

следећу 

 

 

И З Ј А В У 

За поступак ЈНМВ 19/19 

 

  

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо 

(сам) понуду поднели (о) независно, без договора са другим понуђачем, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим  лицима. 

 

 

 

Место: ___________ Потпис овлашћеног лица 

 

Датум: ___________                                                                                _____________________ 

                                       

 

 

(печат) 
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ОБРАЗАЦ БР. 6 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И 

ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

под кривичном и материјалном одговорношћу, а у складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  да је смо (сам) као понуђач испунио обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 

и дајем гаранцију  да као понуђач немам забрану обављања делатности од стране Агенције за 

привредне регистре, која је на снази у време подношења понуде 

 

 

 

 

 

 

Место: ___________                                                                      Потпис овлашћеног лица 

 

Датум: ___________ _______________________ 

 

                                                                                    

 

(печат) 
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СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

САГЛАСНИ СУ, СВАКО У ДОМЕНУ ПОСЛОВА КОЈИ ОБАВЉА, Чланови комисије који су 

за предметну набавку именовани решењем   бр    -2 од    ..2019. године: 

 

1. Миловановић Никола, председник  комисије ______________________,  

2. Цогољевић Аница, члан комисије _______________________, 

3. Алексић Евица,члан комисије________________________, 
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ПРИЛОГ П/1 

 

ПОШИЉАЛАЦ (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА) : 

 

                                                                                                                                                     

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

АДРЕСА ПРИМАОЦА (НАРУЧИОЦА): 

 

РС- МО – ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ “Ђурђе Димитријевић –Ђура” Крагујевац 

34000, Пошт.Фах 159 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

-ПОНУДА- 

 

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ  

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЈНМВ 19/19 

 

             ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ   _________ 
 

 

 

 

 

                   

 УСЛУГА КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА ТРЗ КРАГУЈЕВАЦ 24 ЧАСА 

ДНЕВНО 
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ПРИЛОГ П/2 

 
ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

о издавању инструмента обезбеђења  за  добро извршење уговорене обавезе 

(доставља се уз понуду!) 

 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу приликом закључења Уговора, по његовом 

позиву, издати инструмент  обезбеђења – једну  бланко сопствену меницу регистровану код 

банке са клаузулом ,,без протеста и без трошкова`` ( потписану и оверену у складу са картоном 

депонованих потписа) као гаранцију: 

В) за добро извршење уговореног посла - УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

(једна меница) 

 

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања, може поднети банци 

_______________________(навести име банке) код које се води наш рачун (рачун извршиоца) 

________________________( навести број текућег рачуна),на наплату, ради испуњења наших 

Уговорних  обавеза. 

Сагласни смо да  уз бланко попуњену и оверену меницу, приложимо и: 

- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица са видљивим депонованим потписима  

власника фирма односно овлашћених лица фирме понуђача, печат понуђача , печат  банке са датумом 

овере - овера банке не старија од 3 месеца од дана достављања – објављивања Позива за подношење 

понуда. 

-  менично овлашћење да се меница у вредности од 10 %  без Пдв-а од  уговорене вредности уговора 

бр.________од __________године и понуде понуђача бр. ___________од___________2018. године ( 

уписати), без сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату у горе наведеном 

случају. 

- потврду о регистацији менице 

Након измирења свих обавеза свих уговорних страна по предметном уговору, наручилац се 

обавезује да врати издати инструмент обезбеђења за добро извршење посла изабраном понуђачу. 

 

_________________________         М.П.                        ____________________________ 

(датум)                                                           (потпис понуђача) 
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МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

(доставља се по позиву наручиоца) 

 

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 , ''Сл. 

Лист СРЈ'' бр. 46/96, ,,Сл. Лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету (''Сл. 

Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. Закон, 31/2011 и 139/2014 – 

др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 

промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 55/15 и 78/15), 

 

Предузеће ________________________________, ______________________, ПИБ: ________  

                                                      (навести фирму)                                                                              (место) 

                                  

 

    даје 

 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника бланко-сопствене менице 

 

Техничком ремонтном заводу у Крагујевац да депоновану бланко-сопствену меницу са клаузулом ``без 

протеста и без трошкова`` регистроване код банке, број ______________________, може предати Банци 

на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _____________ од ________________ године 

и уговора бр._________од___________________године  и то на терет свих рачуна који су отворени код 

Банака:_______________________________________________________________________ 

                 (навести банке и бројеве текућих рачуна) 

На основу овог овлашћења Технички ремонтни завод Крагујевац може попунити меницу са клаузулом 

''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10% без Пдв-а од напред наведене понуде и уговора, а у 

случају: 

 - да понуђач не изврши своје уговорне обавезе по напред наведеном уговору  

Дужник се одриче права: 

а) на повлачење овог овлашћења; 

б) на опозив овог овлашћења; 

в) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; 

г) на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона 

депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). 

Прилог: Регистрована бланко попуњена  меница. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Технички ремонтни завод 

Крагујевац, други за __________________________________________________________  

                         
 

У_______________, ___________ године.                М.П. ________________________  

                            (потпис и печат)     
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ПРИЛОГ П/4 

                                                       

МОДЕЛ УГОВОРА бр. ________/____ 
закључен  ______________2019. године, између 

УГОВОРНИХ СТРАНА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напомена: Понуђач у Моделу уговора мора да попуни, парафира и овери печатом све стране, задњу 

страну потпише и овери печатом,  чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

 

Уговорне стране констатују:  

- Да је Осигураник на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

спровео поступак набавке услуге мале вредности – колективног осигурања радника Завода 

24 часа дневно за 400 лица, ЈНМВ 19/19,  на основу позива објављеном на Порталу ЈН дана 

____________2019. године и упућивањем позива потенцијалним понуђачима, Бр. -7 од 

______________2019. године. 

- Да је Осигуравач доставио понуду број _______________(попунити) године која одговара 

свим условима из Закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), захтевима 

конкурсне документације и техничким спецификацијама. 

- Да је Осигураник понуду Осигуравач бр.________________ (попунити)  изабрао као 

најповољнију и о томе донео Одлуку инт. бр. _________________.године, која је саставни део 

овог уговора. 

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА  

   МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

„ТЕХНИЧКИ  РЕМОНТНИ ЗАВОД „НХ-ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ – ЂУРА“   

КРАГУЈЕВАЦ, кога заступа   директор  Потпуковник сц Душан Коварбашић, 

дипл.инж. - у даљем тексту ОСИГУРАНИК, 

адреса: Технички ремонтни завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац 

Матични број 17864904 

Шифра делатности 8422 

Текући рачун 840-947621-44 

П И Б 108341438 

Телефон/факс   034/335-095, 034/335-462 

 
________________________ 

___________________________ 

 

које заступа: _________________________________ - у даљем тексту ОСИГУРАВАЧ, 
        

                                  адреса: __________________________________ 

                                  матични број: ____________________________  

                                  шифра делатности: _______________________             

                                  ПИБ: ____________________________________ 

                                  ПДВ: ____________________________________ 

            текући рачун број: ________________________ 

                                  код банке: _______________________________      

                                  телефон: _________________________________             

                                  телефакс: ________________________________ 
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Члан 1.  

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
1.1. Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) , здравственог 

осигурања за случај болести и хирушких интервенција и допунски услови осигуравача, су 

обавезни и саставни део овог уговора и исте је осигуравач доставио  осигуранику који је са 

њима упознат пре потписивања полисе осигурања и закључења овог уговора. 

1.2. Појам несрећног случаја, као сваки изненадни и од воље осигураника  независан догађај, 

третираће се у смислу одредби Општих услова осигуравача, и позитивних законских прописа. 

1.3. Појам инвалидитета ће се третирати према Општим условима осигуравача и позитивним 

законским прописима а степен инвалидитета утврђује лекар, као и осигуравач према Табели за 

одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитет) као последице 

несрећног случаја . 

1.4. Уговор о колективном осигурању радника од последица несрећног случаја и додатног 

здравственог осигурања заслучај болести и хирушких интервенција закључује се без назнаке 

имена корисника осигурања код осигураника. 

 

Члан 2. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

2.1. На основу овог уговора, у периоду од 12 месеци од момента закључења Уговора и 

потписивања полисе осигурања, осигуравач има обавезу да осигуранику тј, свим запосленим 

код осигураника, укупно 400 (четристо) радника према кадровској евиденцији на дан склапања 

овог уговора ( у даљем тексту: корисници осигурања) исплаћује одређену суму новца ( у даљем 

тексту: осигурану суму) увек када у току 24 часа, на радном месту као и ван радног места, 

наступи несрећан случај ( у даљем тексту: осигурани случај) и то смрт услед незгоде, 

наступање инвалидитета, хирушке интервенције као последице незгоде, трошкови лечења, 

прелом кости, болести и хирушке интервенције а осигураник има обавезу да у месечним 

оброцима уплаћује колективну премију у висини и на начин који је одређен у овом уговору. 
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Члан 3. 

ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА 

3.1. Осигуравач је према својој понуди у обавези да исплати осугуране суме а осигураник је у 

обавези да плаћа премију према следећој табели:  

Осигурани 

случајеви 

Степен 

ризика 

Број 

запослених 

Осигурана 

сума 

Јединична 

цена 

према 

степену 

ризика 

Укупно за 

осигурани 

случај и степен 

ризика 

 

Смрт услед 

незгоде 

основни 242  

300.000,00 

динара 

  

повећани 108   

високи 50   

 

Инвалидитет  

основни 242  

600.000,00 

динара 

  

повећани 108   

високи 50   

 

Хирушке 

интервенције као 

последица 

незгоде 

основни 242  

30.000,00 

динара 

  

повећани 108   

високи  50   

Трошкови лечења 

 

основни 242  

90.000,00 

динара 
  повећани 108 

високи 50 

Прелом кости основни 242  

15.000,00 

динара 
  повећани 108 

високи 50 

 Теже болести основни 242  

70.000,00 

динара 
  повећани 108 

високи 50 

Хирушке 

интервенције 

основни 42  

70.000,00 

динара 
  повећани 108 

високи 50 

 

УКУПНО: ________________ 
 

 

3.2. Укупна вредност овог уговора на име премије колективног осигурања за 400 лица, за 

период од 12 месеци, износи ____________ динара. 
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Члан 4. 

ВИСИНА И БРОЈ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 

4.1. Осигураник је дужан да на име колективног осигурања радника, сваког месеца, у периоду 

од 12 месеци за који се закључује осигурање и полиса, уплаћује колективну премију у укупном 

износу од ____________________________ динара. 

4.2. У случају да у трајања уговора не наступи ниједан од осигураних случајева, па осигуравач 

не изврши исплату осигураних сума, осигураник по истеку рока осигурања, ослобађа се 

обавезе уплате свих 12 (дванаест) премија, тако да на годишњем нивоу плаћа  11 (једанаест) 

месечних премија. 

4.3. У току трајања осигурања, увећања премија неће бити.  

4.4. Приликом исплате осигуране суме, у току трајања осигурања, осигуравач је у обавези да 

осигуранику  доставља основне податке о лицу коме је извршена исплата, са висином 

исплаћене суме, врстом осигураног случаја који је наступио и датумом исплате. 

 

Члан 5. 

НАЧИН И РОК  ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈА И УГОВОРНА КАЗНА     

5.1. Плаћање ће се вршити вирмански, у једнаким месечним ратама на основу јединствене 

фактуре по унапред утврђеној динамици – одређеног дана у месецу за наредни месец. 

5.2. Премија осигурања не подлеже плаћању ПДВ-а. 

5.4. У случају да осигуравач не врши исплату осигуране суме у уговореном року, биће дужан 

да плати уговорну казну у износу од 3‰ (три промила) за сваки дан закашњења, али тако да 

износ казне не прелази 5% (пет процената) од вредности суме са чијом је исплатом осигуравач 

запао у доцњу.   

5.5. Споразум о уговорној казни губи правно дејство ако је до задоцњења у исплати дошло из 

узрока за који осигуравач не одговара, ванредне околности, виша сила и сл., недостатку 

предметне робе на тржишту о чему је дужан да писано обавестити осигураника, најмање 5 

(пет) дана пре истека уговореног рока за исплату. Том приликом осигуравач обавештава 

осигураника о новом року исплате.        

5.6. У случају да након закључења овог Уговора, или у току извршења Уговора, наступе 

околности које су битно различите од околности у којим је Уговор закључен, а које нису ничим 

изазване и које нису могле ни на који начин спречити, уговорна страна која је у немогућности 

да изврши уговорну обавезу неће бити одговорна за неизвршење. Под промењеним 

околностима, у смислу овог члана подразумевају се догађаји као што су ( елементарне 

непогоде, пожари, поплаве, земљотреси, ванредно стање , штрајкови, побуне, мобилизација, 

ратно стање и други акти државе). Престанком наведених околности уговорне обавезе се имају 

извршити уколико није прошло више о 6 месеци од престанка таквих околности. 
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Члан 6. 

 ПЛАЋАЊА КОЛЕКТИВНЕ ПРЕМИЈЕ НАКОН ИСПЛАТЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ 

6.1. У случају када услед наступања осигураног случаја осигуравач изврши исплату осигуране 

суме,  у току важења овог уговора, осигураник је дужан да настави са уплаћивањем премије  за 

исплаћеног корисника осигурања.  

6.2. У свим осталим случајевима када дође до престанка важења овог уговора, а пре уговором 

одређеног рока, осигуравачу припада право на премију само до дана до када је трајао уговорни 

однос осигурања.   

6.2. Уредно пријављене измене које се могу односити на повећање или смањење броја радника, 

односно умањење или повећање броја радника за које се плаћа увећана премија по основу 

повишеног ризика од наступања осигураног случаја, директно утичу на промене које се односе 

на измену вредности и броја премија које осигураник уплаћује током трајања овог уговора. 

Члан 7. 

ПРИЈАВА ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 

7.1. Осигураник је дужан да, када наступи неки од  предвиђених осигураних случајева, 

најкасније у року од 5 дана од дана када је сазнао за њега, писаним путем обавести 

осигуравача, а  корисника осигурања упути у одговарајућу здравствену установу на лечење. 

7.2. Осигураник има обавезу да осигуравачу, са пријавом насталог осигураног случаја, или 

накнадно, достави целокупну писану документацију предвиђену Општим условима 

осигуравача који су саставни део овог Уговора.  

7.3. Осигуравач има право да корисника осигурања, упути о свом трошку, код своје лекарске 

комисије уколико су  му потребни детаљнији подаци и чињенице за утврђивање околности 

значајних за одређивање висине обавезе. 

Члан 8 . 

РОК ЗА ОБРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

8.1. У случају наступања осигураног случаја, након доставе комплетене документације чија је 

садржина и рок доставе дефинисани чланом _______________ Општих услова за осигурање 

лица од последица несрећног случаја, у зависности од врсте осигураног случаја , осигуравач је 

дужан да обраду документације изврши у року од __________ (_________) дана. 

Члан 9. 

ИСПЛАТА ОСИГУРАНЕ СУМЕ  

9.1. Осигуравач је дужан да исплати осигуране суме када наступе уговором и полисом 

предвиђени несрећни случајеви  у току трајања осигурања. 

9.2. Осигуравач је обавезан да у року од ______ (__________) дана од дана пошто обавеза 

осигуравача и висина обавезе буде утврђени, исплати осигурану суму. 

9.3 У случајевима када је с обзиром на природу насталог несрећног случаја, на пример 

несрећан случај који има за последицу настанак инвалидитета, потребно одређено дуже време 

да се прецизно утврди висина обавезе,  осигуравач ће по прикупљеној документацији и 
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добијеним подацима на основу којих може утврдити макар и делимични степен своје обавезе, а 

по захтеву осигураника извршити исплату дела обавезе, која на основу постојећих података, 

није спорна и то на начин и у висини утврђеној Општим условима за осигурање лица од 

последица несрећног случаја (незгоде) осигуравача. 

9.4. За сва потраживања по основу осигурања примењиваће се рокови  застарелости 

потраживања по основу осигурања, предвиђени у Закону о Облигационим односима.  

Члан 10. 

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

10.1. Осигуравач потврђује да је приликом закључења Уговора, као гаранцију за добро 

извршење уговорних обавеза Осигуранику доставио једну бланко потписану и оверену меницу 

регистровану код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% без пдв-

а од уговорене вредности, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном 

овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични. 

10.2. Осигураник задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности у 

случају неизвршења уговорних обавеза као и за  делимично неизвршење уговорних обавеза. 

 

 

Члан 11. 

 МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

11.1. Целокупна коресподенција и сви подаци из овог уговора, а нарочито број запослених код 

осигураника, корисници осигурања, су тајна и као такви се имају чувати на основу Закона о 

одбрани. Са подацима могу бити упозната само лица која раде на непосредној реализацији 

уговора. 

Члан 12. 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ РАДНИКА 

12. 1. Овај уговор ступа на снагу након обостраног потписивања и потписивањем полисе о 

колективном осигурању радника од стране уговарача од _________________године. 

12.2. Овај уговор важи за период од 1 (једне) године од дана његовог ступања на правну снагу. 
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Члан 13. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

13.1. За све што није прецизно регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

Облигационим односима, Општи и посебни услови осигуравача који се тумаче у складу са 

одредбама ЗОО и други позитивни прописи.  

13.2. У случају спора које уговорне стране не могу решити споразумно, биће надлежан 

Привредни суд у Крагујевцу. 

13.3. У случају стечаја уговарача, уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана отварања 

стечаја, а сходно томе се примењује одредба Закона о Облигационим односима члан 923, („Сл. 

Лист СФРЈ“ бр. 29/78,39/85,45/89- одлука УСЈ и 57/89, ,,Сл. Лист СРЈ“, бр. 31/93 и ,,Сл. Лист 

СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља) 

13.4. У случају да осигуравач и осигураник у току извршења овог Уговора промене назив или 

настану промене у статусима уговорних страна, наставиће се са извршењем Уговора са 

правним сукцесором уговорних страна. 

13.5. Овај уговор је сачињен у пет (5) истоветних примерака од којих ће се по два налазити код 

обе уговорне стране, а један се доставља Војном правобранилаштву 

13.6. Наручилац и испоручилац се обавезују да ће поштовати све одредбе Закона о заштити 

животне средине (“Сл.гл.РС“ бр.135/04 и 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – 

одлука УС и 14/16 ), Закона о облигационим односима (,,Сл.лист“ СФРЈ , бр. 29/78, 39/85, 45/89 

– одлука УСЈ и 57/89, ,,Сл лист“ СРЈ, бр. 31/93 и ,,Сл.лист“ СЦГ, бр. 1/13 – Уставна повеља), 

Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 , ''Сл. 

Лист СРЈ'' бр. 46/96, ,,Сл. Лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету 

(''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. Закон, 31/2011 и 

139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 55/15 и 78/15) и Закона о јавним 

набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15). 

 

  ЗА  ОСИГУРАВАЧА  :                            ЗА   ОСИГУРАНИКА : 

                                                                            РС-МО Технички ремонтни завод Крагујевац 

       ДИРЕКТОР                                                          ДИРЕКТОР  ЗАВОДА  

                    Потпуковник 

                                                                                      сц Расим Цириковић, дипл. инж. 

 

_____________________                                           _____________________________ 

 


