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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН 02/19 

Услуга осигурања имовине 

  привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о. 

- у отвореном поступку - 

                                        Шифра набавке по општем речнику набавки 

66510000-8 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Датум и време: 

 
Крајњи рок за достављање понуда: 

 

 

19. април 2019. године до 15,30 часова 

 
Почетак јавног отварања понуда: 

 

 

19. април 2019. године у 16,00 часова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, март 2019. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), припремљена 

је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

У отвореном поступку за јавну набавку Услуга осигурања имовине привредног 

друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о, ЈН 02/19 

 

Конкурсна документација садржи:  

 

I. Општи подаци о jавној набавци 

II. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења, евентуалне додатне услуге и сл. 

III. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

IV. Критеријум за доделу уговора 

V. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство за доказивање испуњености 

услова 

VI. Обрасци: 

   Образац понуде 

  Образац структуре цене 

  Образац трошкова припреме понуде 

          Образац Изјаве о независној понуди 

          Образац Изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

VII. Модел уговора 

 

 

 

 

 

                                

Конкурсна документација садржи укупно 31 страну 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о наручиоцу 

Наручилац: „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о. 

Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 58  

Интернет страница: www.starkarena.co.rs 

 

За набавку усуге осигурања имовине спроводи се отворени поступак јавне набавке у складу са 

Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Контакт особа у поступку јавне набавке је: Милош Тишма 

е-маил: milos.tisma@arenabeograd.com 

  

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је услуга осигурања имовине привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ 

д.о.о, а према опису датом у оквиру Техничке спецификације предмета јавне набавке. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге осигурања -66510000-8 

 

 

     2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

3.  Није у питању резервисана јавна набавка 

 

4.  Не спроводи се електронска лицитација 

 

5.  Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума 

 

6. Циљ пoступка: Пoступaк jaвнe нaбaвкe сe спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj 

нaбaвци. 

 

Уколико се код наручиоца појави потреба за новом врстом осигурања, које представља 

понављање услуга које су предмет овог поступка јавне набавке, набавка ових услуга вршиће се 

у складу са Законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.starkarena.co.rs/
http://www.starkarena.co.rs/
mailto:milos.tisma@arenabeograd.com
mailto:milos.tisma@arenabeograd.com
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II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ.                                  

 

Услуга осигурања имовине привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о. подразумева следеће: 

 

Р.број Предмет осигурања Сума осигурања 

1. 

Грађевински објекти - oсигурање од пожара и неких других опасности 

Објeкат „А“ – арена површине 47.651,36 м 2.453.925.000,74 

Објекат ”Б” – Мала сала,3.578 м 220.000.000,00 

Објекат „Ц“ који се састоји од „Ц1“-паркинг и 

„Ц2“-енергетски блок, дизелска постојења 
33.600.000,00 

Трафо станица "ТЦ3" са енергетским блоком и 

чилерима 
73.800.000,00 

Грађевински објекти - осигурање од допунских ризика 

Објeкат „А“ – арена површине 47.651,36 м - 

излив воде из инсталација на суму I ризика 
100.000.000,00 

Објекат ”Б” – Мала сала,3.578 м - поплава, 

бујица и високе воде на пуну вредност 
220.000.000,00 

Објекат ”Б” – Мала сала,3.578 м - излив воде 

из инсталација на суму I ризика 
10.000.000,00 

Трафостаница ТЦ3 са енергетским 

блоком,чилерима - поплава, бујица и високе 

воде на пуну вредност 

73.800.000,00 

1а 

Опрема - oсигурање од пожара и неких других опасности 

Спортско осветљење са лед пројекторима 36.107.344,68 

Лед видео дисплеј систем са пратећом опремом 40.103.210,20 

Лед видео дисплеј са пратећом опремом 26.735.473,46 

2 

Лом стакла 

Стакло – термопан фасадни површина 2.400м2 

на суму „I ризика“ (200м2)  
1.000.000,00 

Стакло на ложама на суму I ризика  1.000.000,00 

Доплатак за отежане услове   
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3 

Осигурање машина од лома и неких других опасности са укљученим 

доплатком за откуп амортизоване вредности и без учешћа у штети 

Лом машина: сва механичка опрема у саставу 

грађевинских објеката  
360.000.000,00 

Спортско осветљење са лед пројекторима 36.107.344,68 

Лед видео дисплеј систем са пратећом опремом 40.103.210,20 

Лед видео дисплеј са пратећом опремом 26.735.473,46 

  

          Период осигурања: годину дана од дана закључења уговора. 

 

III. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда сасвим прилозима мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказили документ 

на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

тумача. 

Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном језику, уз превод доставе и 

"изворни документ" на основу кога је извршен превод.  

 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 

Понуда се доставља уписаној форми и мора да садржи следеће елементе: 

1. Правилно попуњен, оверени потписан Образац Понуде (Образац бр.1) 

2. Правилно попуњен, оверен и потписан Образац структуре цене (Образац бр. 2) 

3. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у конкурсној документацији 

4. Правилно попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (Образац бр.4) 

5.   Правилно попуњен, потписан и оверен Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2 (Образац бр. 5) 

6.   Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

7.   Писмо о намерама банке да ће понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење 

посла 

8. Попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора 

9. Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке у случају да понуду подноси група понуђача. 

 

Напомена: Образац 3. – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину 

понуде. Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан 

Образац 3.  – Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за 

накнаду трошкова. Наручилац ће бити дужан надокнадити наведене трошкове у случају 

обуставе јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца. 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 

део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 

оверава. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
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Понуду са доказима о испуњености услова из конкурснед окументације, понуђач доставља 

непосредно или путем поште наадресу: „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о, Булевар Арсенија 

Чарнојевића број 58, 11070 Нови Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку 

услуга осигурања имовине привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о.“ број ЈН 

02/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.04.2019. 

године, до 15,30 часова. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог 

дана 19.04.2019. године у 16,00 часова. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача 

 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају писмена пуномоћја 

(заведено и оверено печатом и потписом од стране овлашћеног лица понуђача), на основу којих 

ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење се може 

доставити и уз понуду (као посебно писмено).  

 

Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се 

легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра и личне карте (Комисија 

може и без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне 

регистре). 
 

5. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних истоветних целина (партија). 

 

6. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене 

 

7. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће ка оповерљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 

су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку “ПОВЕРЉИВО”, као и 

испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  Уколико се поверљивим сматра само 

одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да 

буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено “ПОВЕРЉИВО”, а испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац неодговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подац и из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда. 

 

8. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
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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: „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о, 

Булевар Арсенија Чарнојевића број 58, 11070 Нови Београд, са назнаком: 

“Измена понуде за јавну набавку услуга осигурања имовине привредног друштва „АРЕНА 

БЕОГРАД“ д.о.о.“, ЈН 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

“Допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања имовине привредног друштва „АРЕНА 

БЕОГРАД“ д.о.о.“, ЈН 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

“Опозив понуде за јавну набавку услуга осигурања имовине привредног друштва „АРЕНА 

БЕОГРАД“ д.о.о.“, ЈН 02/19- НЕ ОТВАРАТИ“ 

“Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања имовине привредног друштва 

„АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о.“, ЈН 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

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

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

9. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да подносе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем потребно је да у својој понуди наведе 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не сме бити већи од 

50% од укупне вредности јавне набавке) и део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. ЗЈН 

исто као и за понуђача, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у 

потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. ЗЈН 

 

 

 

11. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

У случају заједничке понуде саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се 

понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне 

јавне набавке а који обавезно садржи податке о: 

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

-  опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

-  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

-  понуђачу који ће у име понуђача дати средство обезбеђења; 

-  понуђачу који ће издати рачун/фактуру; 
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-  рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. ЗЈН што се доказује 

достављањем доказа у складу са упутством како се доказује испуњеност услова, док додатне 

услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно осим додатног услова да понуђач располаже 

неопходним пословним капацитетом чија се испуњеност доказује на начин предвиђен 

конкурсном документацијом (стр. 15/31 КД). 

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена – годишња премија осигурања, у обрасцу понуде исказује се у динарима, без и са порезом 

на премију. 

 

Понуђач даје цену за период осигурања од годину дана. 

 

Цена мора бити фиксна у току трајања издате полисе на годишњем нивоу. 

 

Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће се у 

једнаким месечним ратама, без обрачунате камате, до 20. у месецу за текући месец. 

Начин и рокови плаћања другачији од наведеног су искључени, те ће понуде са таквим начином 

и роковима плаћања бити одбијене као неприхватљиве. 

 

Понуђена цена укључује све зависне трошкове настале на реализацији ове набавке: трошковe 

прибављања средства финансијског обезбеђења и другe зависнe трошковe и не могу се посебно 

фактурисати, нити платити. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цена наведе цене према упутству које је саставни део 

обрасца. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. ЗЈН. 

13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће се у 
једнаким месечним ратама, без обрачунате камате, до 20. у месецу за текући месец. 
Начин и рокови плаћања другачији од наведеног су искључени, те ће понуде са таквим начином 
и роковима плаћања бити одбијене као неприхватљиве. 
Авансно плаћање није дозвољено. 
 
 
 

14. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, у 

складу са чланом 115. став 1. ЗЈН. 

У случају измене током трајања уговора, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. ЗЈН. 
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15.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

Услучају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око...и сл.), понуда ће 

сесматрати неприхватљивом.  

 

16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуда. Понуђач може тражити надокнаду трошкова поступка само ако је поступак јавне 

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Трошкове које понуђачима приликом састављања понуде понуђач исказује на Обрасцу број 6. 

 

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може уписаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњење у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 02/19“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и 

то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 

и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране запослених код наручиоца 

неће ни у ком погледу обавезивати наручиоца. 

 

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

 

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

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

радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, 

најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављањаи уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. 

ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 

рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

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

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

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

рока.  

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 

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

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши –120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број 

јавне набавкe]; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

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

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

21. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

 

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора ако 

у року за подношење захтева за заштиту права није поднет захтев за заштиту права или је 

захтев за заштиту права одбачен или је одбијен.  

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

8 дана од протека времена рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана, понуђач није дужан 

да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога да сноси 

било какве последице, осим ако је поднет благовремени захтев за заштиту права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац може да 

закључи уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права у 

случају да је поднета само једна понуда. 

 

 

 

 

22. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 

после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може 

поднети и писмени захтев Наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, 

омогући увид у документацију и копирање документације из поступка, о трошку подносиоца 

захтева, у року од два дана од пријема писаногзахтева, уз обавезу да заштити податке у складу 

са чланом 14. ЗЈН. 
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23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године  

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН, 

2. учинио повреду конкуренције, 

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

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

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 

за подношење понуда. 

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.  

            Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН 

који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне 

набавке истоврстан. 

 

24. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

У ПОНУДИ 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 
- БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у 

износу од 10% од вредности понуде без ПДВ. 

Mеница за озбиљност понуде, активираће се у случају да, понуђач одустане од своје понуде 

одбије да закључи уговоре или благовремено не закључи Уговор о реализацији предметне јавне 

набавке. 

У случају доделе уговора, меница за озбиљност понуде престаје да важи даном подношења 

средства обезбеђења за добро извршење посла, након чега ће иста на писани захтев бити 

враћена понуђачу коме је додељен уговор. 

Осталим учесницима у поступку, меница за озбиљност понуде биће враћена на писани захтев 

након окончања поступка јавне набавке. 

   

Рок важности менице мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од рока важности понуде. 

Уз одговарајућу меницу понуђач  је дужан да достави и следећа документа: 

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

- фотокопију Картона оверених потписа (оверену од стране банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу, не старију од шест месеци од дана отварања понуда); и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке или извод са 

интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС. 

 

1) Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству 

обезбеђења за озбиљност понуде  (у поступку ЈН 02/19); 

2) Из садржине Захтева за регистрацију менице мора бити видљив податак да је 

меница регистрована као средство обезбеђења - за учешће на тендеру. 

 

- ОРИГИНАЛ ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ да ће банка Понуђачу издати банкараску 

гаранцију за добро извршење посла која мора бити безусловна, наплатива на први позив, 

неопозива и без права на приговор у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности 

90 дана дужим од истека уговорене обавезе у целости, уколико његова понуда буде изабрана 

као најповољнија у отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања имовине 

привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о.“, бр. ЈН 02/19. 

Рок важења Писма о намерама не може бити краћи од рока важења понуде. Писмо о намерама 

мора бити обавезујућег карактера за банку и не сме имати садржину која се односи на политику 

банке. 
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НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да приликом закључења уговора 

преда наручиоцу као средство финансијског обезбеђења Оригинал банкарску гаранцију за 

добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора и са роком важности 90 

дана дужим од истека уговорене обавезе у целости.  

Банкарска гаранција мора бити безусловна, наплатива на први позив, неопозива и без права на 

приговор. Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, понуђач коме је додељен уговор о 

јавној набавци дужан је да продужи рок важења банкарске гаранције.  

Наручилац ће активирати и уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 

да понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци не извршава своје уговорене обавезе на 

начин и у роковима утврђеним уговором. Наведеним наручилац стиче право на обештећење 

путем наплате банкарске гаранције за добро извршење посла и стиче право на раскид Уговора. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла биће на писани захтев враћена понуђачу коме 

буде био додељен уговор након извршења уговорених обавеза у целости. 

 

 

IV. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА- годишња премија осигурања. 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСTOЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ: 

 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену/премију осигурања, као повољнија ће бити 

изабрана понуда понуђача који има краћи рок за исплату накнаде по основу осигураног 

случаја. 

 

Уколико ни након примене напред наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде које имају 

једнаку понуђену цену и једнак рок плаћања о датуму када ће се одржати извлачење путем 

жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, уз пристуство понуђача, тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, папире 

ставити у провидну кутију или сл. одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

V.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне 

услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

 

Понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН и 76. ЗЈН, достављањем доказа, 

у складу са чланом 77. ЗЈН. 

 

Обавезни услови за учешће (члан 75. Закона) 
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Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки заинтересовани понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. Закона, и то: 

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван  за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре; 

3. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4. да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

Закона); 

5. да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова (члан 77. Закона) 

 

У циљу испуњавања обавезних услова из Закона (члан 75.), понуђач треба да приложи 

следеће доказе: 

- за тачку 1. извод из регистра привредних субјеката издат од стране Агенције за привредне 

регистре Републике Србије у неовереној копији оригинала, 

- за тачку 2. извод из казнене евиденције издат од надлежне институције, и то: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

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

давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 

неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а,  којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда. 

 

- за тачку 3. потврде надлежних пореских органа  (Потврда Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије и потврда јединице локалне самоуправе- Управа јавних прихода) 

или потврда Агенције за приватизацију уколико се понуђач налази у поступку приватизације, а 

из којих се на јасан и недвосмислен начин може утврдити да је понуђач измирио доспеле 

порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији. Доказе доставити у неовереним копијама.  

Докази не могу бити старији од 2 месеца пре дана отварања понуда. 

 

-за тачку 4. Изјаву понуђача о поштовању обавеза из  члана 75.став 2. (Образац бр.5). 

 

 - за тачку 5. Дозвола НБС и Потврда НБС да дозвола није престала да важи не старија 

од 6 месеци од дана објављивања позива. 
 

Додатни услови  за учешће (члан 76. Закона) 
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Поред обавезних услова понуђач мора да испуњава и додатне услове и то: 
 

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

 

А) да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања јавног позива 

 

Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности или извод са интернет 

странице НБС на коме се види да понуђач није био у блокади. 

 

Б) да је понуђач на дан 31.12.2017. године имао апсолутну разлику између гарантних резерви 

и маргине солвентности за неживотна осигурања у висини најмање 1.000.000.000 динара. 

 

Доказ: Образац АК-НО/РЕ за 2017. годину 

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

Овај додатни услов понуђач мора испуњавати самостално, а уколико  понуду  подноси 

са групом понуђача или заједно са учешћем подизвођача свако од понуђача из групе 

понуђача, односно сваки подизвођач мора испуњавати овај додатни услов  

 

А) Да понуђач поседује стандарде квалитета: 

 

- ИСО 9001:2015 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим 

системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа 

- ИСО 27001:2013 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно 

признатим системом менаџмента безбедношћу информација (зaштитa и бeзбeднoст 

инфoрмaциja) 

- ИСО 10002:2016 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно 

признатим системом поступања са приговорима и задовољство корисника услуга 

Доказ: Копије важећих сертификата или потврде о усаглашености (важеће на дан отварања 

понуда)   

 

Б) Да понуђач има „ажурност у решавању штета“ у 2017. години већу од 90%  

   

Ажурност се рачуна по следећој формули:  %  аж. = (А+Б)/(В+Г) x 100  

 

А= број решених штета у 2017. години 

Б= број одбијених и сторнираних штета у 2017. години 

В= број пријављених штета у 2017. години 

Г= број резервисаних штета на крају 2016. године 

 

Доказ: Извештај „Број штета по друштвима за осигурање у 2017. год. са интернет странице 

НБС (www.nbs.rs)   

Надзор осигурања – пословање друштва за осигурање – годишњи извештаји 

 

В) Да је понуђач у 2017. години извршио услуге осигурања имовине и то:  

  

1) 5 полисa за осигурање грађевинских објеката и/или опреме и/или залиха од ризика пожара и 

неких других опасности са минималном сумом по полиси од 6.000.000.000,00 динара и 

трајањем од најмање годину дана;  

2) 5 полисa за осигурање опреме од ризика лома машина и неких других опасности са 

минималном сумом по полиси од 500.000.000,00 динара и трајањем од најмање годину дана; 

 

Доказ: Копије полиса закључених у 2017. години 
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3) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

 

А) да понуђач има најмање 15 запослених и/или уговором радно ангажованих лица која ће бити 

ангажована на извршењу уговорених обавеза, процене и решавању штета, од којих: 3 дипл. 

правника, 3 дипл. економиста, 3 дипл. инжењера електротехнике или информатике, 3 дипл. 

инжењера машинства, 3 дипл. инжењера грађевине 

 
Доказ: М образац о пријави на обавезно социјално осигурање на одређено или неодређено 
време (за најмање 15 радника)  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. ЗЈН. Додатне услове из члана 76. ЗЈН 

понуђачи испуњавају на начин предвиђен конкурсном документацијом (стр. 15/31 КД). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. ЗЈН. С обзиром да је за пружање предметне 

услуге предвиђена дозвола надлежног органа (члан 75. став 1. тачка 5) понуђач је дужан и да 

за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. 

 

Уколико понуђач у понуди не достави доказ или не нагласи да су подаци јавно доступни и не 

наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачке 1. – 4. Закона о 

јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за 

привредне регистре.  

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року 

који не може бити краћи од пет дана, недостави на увид оригинал или оверену копију тражених 

доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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VI ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ бр. 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број _________________ од ________.2019. године за јавну набавку услуга 

осигурања имовине привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о, број ЈН 02/19, према 

техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Седиште, адреса и поштански факс 

понуђача: 

 

 

Овлашћена особа 

(потписник уговора): 

 

 

Особазаконтакт:  

Бројтелефона:  

Број телефакса:  

Шифра делатности:  

Електронска пошта (Е-маил):  

Број текућег рачуна 

понуђача/водећегчланазаједничке понуде 

и назив банке код које је отворен: 

 

Порески идентификациони број 

Понуђача (ПИБ): 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

Заокружити А) или Б) или В) и навести називе и и остале податке за подизвођаче и учеснике 

узаједничкој понуди у табели 3) и/или табели 4). 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача 

 

 

 Седиште, адреса и поштански факс 

подизвођача: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

понуђача: 

 

 Лице за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача 

 

 

 Седиште, адреса и поштански факс 

подизвођача: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

понуђача: 

 

 Лице за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Табелу „Подаци о поизвођачу“ попуњавају само понуђачи који наступају са подизвођачем, а 

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

Понуђач који нема подизвођаче дијагонално прецртава образац и у доњем десном углу парафира. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди   

 Седиште, адреса и поштански факс 

учесника у заједничкој понуди 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

понуђача: 

 

 Лице за контакт: 

 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди   

 Седиште, адреса и поштански факс 

учесника у заједничкој понуди 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

понуђача: 

 

 Лице за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди   

 Седиште, адреса и поштански факс 

учесника у заједничкој понуди 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

понуђача: 

 

 Лице за контакт: 

 

 

4) Назив учесника у заједничкој понуди   

 Седиште, адреса и поштански факс 

учесника у заједничкој понуди 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број 

понуђача: 

 

 Лице за контакт: 

 

 

 

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуда од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се понуни и достави за сваког понуђача кјоји је учесник у заједничкој понуди. 
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5) Опис предмета набавке 

 

Услуга  осигурања имовине  

привредног друштва  „АРЕНА 

БЕОГРАД“ д.о.о, број ЈН 02/19 

Укупна цена – годишња премија осигурања, без 

пореза на премију, према датој рекапитулацији 

из обрасца структуре цене 

 

Укупна цена – годишња премија осигурања, са 

порезом на премију, према датој рекапитулацији 

из обрасца структуре цене 

 

Период осигурања 
 

Годину дана од дана закључења уговора 

Начин плаћања: 

Плаћање премије осигурања у износима 

који су утврђени полисама осигурања 

вршиће се у једнаким месечним ратама, 

без обрачунате камате, до 20. у месецу 

за текући месец. 

Исплата накнаде по основу осигураног случаја 

Када се догоди осигурани случај 

Осигуравач је дужан да исплати 

накнаду у року од _______ дана 

(највише 14 дана), од дана када је 

добио обавештење од Уговарача 

осигурања да се осигурани случај 

догодио. 

Уколико је за утврђивање постојања 

обавезе Осигуравача или износа 

обавезе потребно извесно време, 

наведени рок почиње тећи од дана када 

јемутврђено постојање обавезе 

Осигуравача, односно износ обавезе 

Осигуравача. 

Рок важења понуде: 

 

___________ дана од дана отварања 

понуда (не краћи од 90 дана) 

Број решених 

штета у 2017. 

Број 

одбијених и 

сторнираних 

штета у 2017. 

години 

Број пријављених 

штета у 2017. 

години 

Број 

резервисаних 

штета на крају 

2016. године 

Проценат 

ажурности у 

решавању штета 

(према формули 

-стр. 15/31 КД) 

% 

 
    

 

Сви тражени рокови из овог обрасца морају бити недвосмислено прецизирани, у 

супротном уколико понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, потписује и оверава печатом 

овлашћени представник групе понуђача. 

 

 

Датум ____________     МП  _______________________________ 

                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ  бр. 2 

Образац структуре цене 

1) ТАБЕЛА А : Осигурање имовине од пожара и неких других опасности  
 

 
 

Р.бр. OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ 
ОПАСНОСТИ И ОСИГУРАЊЕ ОД ДОПУНСКИХ РИЗИКА 

Сума осигурања 
Годишња премија 

осигурања без пореза 

на премију 

Годишња премија 
осигурања са 
порезом на 

премију 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 

 

1 2 3 4 

Грађевински објекти - oсигурање од пожара и неких других опасности 

 
Објeкат „А“ – арена површине 47.651,36 м 

 
2.453.925.000,74 

  

Објекат ”Б” – Мала сала,3.578 м 
 

220.000.000,00 
  

Објекат „Ц“ који се састоји од „Ц1“-паркинг и „Ц2“-енергетски 
блок, дизелска постојења 

 
33.600.000,00 

  

Трафо станица "ТЦ3" са енергетским блоком и чилерима 
 

73.800.000,00 
  

Грађевински објекти - осигурање од допунских ризика 

Објeкат „А“– арена површине 47.651,36 м - излив воде из 
инсталација на суму I ризика 

 
100.000.000,00 

  

Објекат ”Б” – Мала сала,3.578 м - поплава, бујица и високе 
воде на пуну вредност 

 
220.000.000,00 

  

Објекат ”Б” – Мала сала,3.578 м - излив воде из инсталација 

на суму I ризика 

 

10.000.000,00 
  

Трафостаница ТЦ3 са енергетским блоком, чилерима - 

поплава, бујица и високе воде на пуну вредност 

 

73.800.000,00 
  

 
 

1а  

Опрема - oсигурање од пожара и неких других опасности 

Спортско осветљење са лед пројекторима 36.107.344,68   

Лед видео дисплеј систем са пратећом опремом 40.103.210,20   

Лед видео дисплеј са пратећом опремом 26.735.473,46   

 
УКУПНО (1+1а): 
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2) ТАБЕЛА Б: Осигурање стакла од лома  
 

 
Р.бр. ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА  Сума осигурања 

Годишња премија 
осигурања без пореза 

на премију 

Годишња премија 
осигурања са порезом 

на премију 

 
 

 
1 

1 2 3 4 

Стакло – термопан фасадни површина 2.400м2 на суму „I 
ризика“ (200м2) 

 
1.000.000,00 

  

Стакло на ложама на суму I ризика 
 

1.000.000,00 
  

Доплатак за отежане услове    

 

УКУПНО: 
  

 
3) ТАБЕЛА В: Осигурање машина од лома и неких других опасности са укљученим доплатком за откуп амортизоване вредности и без учешћа у 

штети 
 

 

Р.бр. 

ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ 

ОПАСНОСТИ СА УКЉУЧЕНИМ ДОПЛАТКОМ ЗА ОТКУП 
АМОРТИЗОВАНЕ ВРЕДНОСТИ И БЕЗ УЧЕШЋА У ШТЕТИ 

Сума осигурања 

Годишња премија 

осигурања без 
пореза на премију 

Годишња премија 

осигурања са порезом 
на премију 

 
 

 
 
 
 

1 

1 2 3 4 

Лом машина: сва механичка опрема у саставу грађевинских 

објеката  
360.000.000,00   

Спортско осветљење са лед пројекторима 36.107.344,68   

Лед видео дисплеј систем са пратећом опремом 40.103.210,20   

Лед видео дисплеј са пратећом опремом 26.735.473,46   

 
УКУПНО: 

  

 
 

 

    Упутство за попуњавање обрасца: 

 

         ТАБЕЛЕ А, Б и В: 

         Колона 3: - Уписати годишњу премију осигурања, без пореза на премију 

    Колона 4: - Уписати годишњу премију осигурања, са порезом на премију 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 

Р.бр. 
Назив 

Годишња премија 

осигурања без пореза на 

премију 

Годишња  премија 

осигурања са порезом на 

премију 

1 2 3 

1. 
ТАБЕЛА А: Осигурање имовине од пожара и неких других 

опасности и осигурање од допунских ризика 
  

2. ТАБЕЛА Б: Осигурање стакла од лома   

3. 
ТАБЕЛА В: Осигурање машина од лома и неких других 

опасности са укљученим доплатком за откуп 

амортизоване вредности и без учешћа у штети 

  

   УКУПНО (ТАБЕЛА А+ТАБЕЛА Б+ТАБЕЛА В):   

 

 

                     Упутство за попуњавање табеле рекапитулације: 

 

  Колона 2: Уписати годишњу премију осигурања без пореза на премију за ТАБЕЛУ А, ТАБЕЛУ Б и ТАБЕЛУ В  

    Колона 3: Уписати годишњу премију осигурања са порезом на премију за ТАБЕЛУ А, ТАБЕЛУ Б и ТАБЕЛУ В. 

    Уписати укупну годишњу премију осигурања (ТАБЕЛА А+ТАБЕЛА Б+ТАБЕЛА В) без и са порезом на премију у предвиђеним пољима. 

  Премија осигурања исказује се у динарима без пореза на додату вредност у складу са чланом 25. става 2. тачка 1. Закона о ПДВ. 

 

 

 

 

 

               Датум ____________                                                                                         МП      _______________________________  

                                                                                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

_____________________________________________________________________ 

(навести назив, седиште и адресу понуђача) 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 68/15), прилажемо структуру 

трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________ од 

____________. 2019. године, у отвореном поступкуза јавну набавку услуга 

осигурања имовине  привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о, број ЈН 

02/19, како следи у табели:  

 

Редни 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

УКУПНО динара: 
 

 

 

Напомена:  

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен 

чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 

Уколико понуђач као саставни део понуде достави овај образац (попуњен, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом), сматраће се да је понуђач 

доставио захтев за накнаду трошкова. Овај образац није обавезни део понуде. 

 

                                                                   М.П.                    

Датум______________                                             _____________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 
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ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) 

 

______________________________________________________________________ 

(навести назив, седиште и адресу понуђача) 

 

 

даје следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем и потврђујем дапонуду 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга осигурања имовине привредног 

друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о, број ЈН 02/19, подносим независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум ____________                        МП                _______________________________  

                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

 

 

Напомена:  

Услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштитуконкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.  

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 

тачка2) ЗЈН.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена. 

У случају да понуду даје група понуђача образац копирати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ бр. 5 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2 ЗЈН 

 

______________________________________________________________________ 

(навести назив, седиште и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговораношћу изјављујем да сам при 

састављању понуде у отвореном поступку за услуга осигурања имовине  

привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о, број ЈН 02/19, поштовао обавезе 

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

заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

 

Датум: _____________                       М.П. ______________________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

Напомена:  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена. 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и 

за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
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VII 

МОДЕЛ УГОВОРА 

Закључен између: 

 

Привредног друштва АРЕНА БЕОГРАД д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.58, 

11070 Београд, Србија, матични број 20176032, ПИБ 104508070, које заступа Горан 

Грбовић, директор (у даљем тексту: Уговарач осигурања) 

 

и 

 

__________________________________________,улица_________________________ 

 

број______,матични број______________________, ПИБ_________________________,  

 

које заступа_____________________, _______________(у даљем тексту: Осигуравач) 

 

 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Уговарач осигурања, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о 

покретању отвореног поступка бр. ЈН 02/19 за јавну набавку услуга осигурања 

имовине  привредног друштва „АРЕНА БЕОГРАД“ д.о.о, број ЈН 02/19 

(попуњава Наручилац); 

- да је Осигуравач доставио своју понуду, која је заведена код Уговарача осигурања 

под бр. ___дана __.__.2019. године, а код Осигуравача под бр._____од __.__.2019. 

године, која чини саставни део овог Уговора (попуњава Наручилац); 

- да је Уговарач осигурања, донео Одлуку о додели Уговора бр____ од __. __.2019. 

године, којом се прихвата понуда Осигуравача. (попуњава Наручилац)  

 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Овим уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у 

вези осигурања имовине Арена Београд д.о.о. 

Осигуравач се обавезује да пружи следеће врсте осигурања (у даљем тексту: услуге):  

  

1) Осигурање имовине од пожара и неких других опасности и осигурање од допунских 

ризика,  

2) Осигурање стакла од лома, и 

3) Осигурање машина од лома и неких других опасности са укљученим доплатком за 

откуп амортизоване вредности и без учешћа у штети. 

 

Врсте и количине услуга утврђују се према техничкој спецификацији из конкурсне 

документације, обрасцу структуре цене и Понуди бр.____од __________Осигуравача, 

који чине саставни део Уговора. 

 

 

(Попунити страну) 
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Полисе осигурања 

 

Члан 2. 

Осигуравач се обавезује да истовремено са закључењем уговора изда Уговарачу 

осигурања одговарајуће полисе осигурања, у свему у складу са овим Уговором. 

Осигуравач и Уговарач осигурања закључују годишње полисе осигурања, по врстама 

осигурања, наведеним у члану 1. овог уговора, у периоду трајања осигурања. 

Уговарач осигурања се обавезује да ће премије осигурања по закљученим полисама 

уплаћивати Осигуравачу након издавања исправне фактуре од стране Осигуравача.  

 

Премије осигурања 

Члан 3. 

Уговорена вредност, односно укупна годишња премија осигурања за услуге осигурања 

из члана 1. овог Уговора износи ___________________динара без пореза на премију 

неживотних осигурања, односно ___________________динара са порезом на премију 

неживотних осигурања 

Уговорне стране сагласно утврђују да износ годишње премије осигурања, са порезом 

на премију, према врстама осигурања износи: 

1) Осигурање имовине од пожара и неких других опасности и осигурање од 

допунских ризика ________________динара;  

2) Осигурање стакла од лома _______________динара; 

3) Осигурање машина од лома и неких других опасности са укљученим доплатком за 

откуп амортизоване вредности и без учешћа у штети________________ динара.  

 

На сва осигурања закључена у смислу овог уговора Осигуравач ће примењивати 

тарифе премија у складу са понудом Осигуравача, која чини саставни део овог уговора. 

Уговорач осигурања може у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора, 

без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с 

тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % првобитно закљученог 

уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

вредности из члана 39. став 1. Закона, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН. 

 

У случају из претходног става Уговорач осигурања и Осигуравач ће закључити анекс 

уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

Члан 4. 

Уговарач осигурања плаћа премију осигурања Осигуравачу у износу који се утврђује 

полисом осигурања, према врсти осигурања. 

 

Осигуравач ће Уговарачу осигурања обрачунавати попусте на позитиван технички 

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

одговарајућим одредбама у условима осигурања и тарифама премија. 

Бонус и малус ће се посебно обрачунавати за водопривредне објекте а посебно за 

остала осигурања имовине. 

 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће се по потреби вршити ажурирање података од 

значаја за осигурање које је предмет овог уговора.  

 

 

 

(Попунити страну) 
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Плаћање премије осигурања 

 

Члан 6. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 

Уговарач осигурања је дужан да плаћа премију осигурања у износима који се утврђени 

полисама осигурања, у једнаким месечним ратама, без обрачуна камате. 

Месечни износ премије осигурања плаћа се до 20. у месецу за текући месец, по издатој 

исправној фактури Осигуравача. 

У случају да Уговарач осигурања плати премију осигурања из става 1. овог члана 

одједном, Осигуравач одобрава попуст за једнократно плаћање премије у висини 

утврђеној одговарајућом тарифом Осигуравача. 

 

Плаћање штете  

 

Члан 7. 

Када се догоди осигурани случај Осигуравач је дужан да исплати накнаду у року од 

_______ дана (највише 14 дана), од дана када је добио обавештење од Уговарача 

осигурања да се осигурани случај догодио. 

Уколико је за утврђивање постојања обавезе Осигуравача или износа обавезе потребно 

извесно време, рок из става 1. овог члана почиње тећи од дана када је утврђено 

постојање обавезе Осигуравача, односно износ обавезе Осигуравача. 

Ако Осигуравач не исплати накнаду у року из става 1. овог члана дужан је да заједно 

са накнадом плати за све време доцње и затезну камату обрачунату по стопи 

прописаној законом. 

Банкарска гаранција  

 

Члан 8. 

Осигуравач је дужан је да приликом закључења уговора преда Уговарачу осигурања 

као средство финансијског обезбеђења Оригинал банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% од вредности уговора и са роком важности 

90 дана дужим од истека уговорене обавезе у целости.  

Банкарска гаранција мора бити безусловна, наплатива на први позив, неопозива и без 

права на приговор. Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди Уговарач осигурања, мањи износ од оног 

који одреди Уговарач осигурања или промењену месну надлежност за решавање 

спорова.  

Ако Осигуравач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг).  

Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, понуђач коме је додељен 

уговор о јавној набавци дужан је да продужи рок важења банкарске гаранције.  

Уговарач осигурања ће активирати и уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у случају да понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци не извршава своје 

уговорене обавезе на начин и у роковима утврђеним уговором. Наведеним Уговарач 

осигурања стиче право на обештећење путем наплате банкарске гаранције за добро 

извршење посла и стиче право на раскид Уговора. 

 

 

(Попунити страну) 
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Банкарска гаранција за добро извршење посла биће на писани захтев враћена 

Уговарачу осигурања коме буде био додељен уговор након извршења уговорених 

обавеза у целости. 

 

Период осигурања 

Члан 9. 

Период осигурања је период од годину дана од дана закључења уговора.  
 

Завршне одредбе 

Члан 10. 

Саставни део овог уговора су и Општи, посебни и допунски услови и клаузуле које се 

односе на уговорене врсте осигурања. 

 

Општи, посебни и допунски услови и клаузуле могу се изменити и допунити 

сагласношћу воља уговорних страна, потписивањем анекса овог уговора.  

 

Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна и закључује се на период од годину дана од дана закључења уговора, односно 

од __.__.2019. године  до __.__.2020. године (попуњава Наручилац). 

Овај уговор може се изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна.  

 

Овај уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења обавеза у складу са 

Законом о облигационим односима, на основу писменог обавештења, у року од 15 дана 

од дана настанка повреде, а уговорна страна која је одговорна за повреду у обавези је 

да другој уговорној страни накнади штету коју претрпи у складу са општим правилима 

одговорности за накнаду штете. 

 

У случају да у току трајања Уговора, Осигуравачу буде одузета дозвола Народне банке 

Србије, Уговарач осигурања задржава право раскида Уговора, а Осигуравач се у том 

случају обавезује да код другог осигуравача обезбеди исту врсту осигурања под истим 

условима и да изврши повраћај исплаћених премија. 

 
Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да се за све што овим уговором није предвиђено, 

примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о осигурању и други 

важећи прописи. 

 

У случају спора уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са 

реализацијом овог уговора решавају споразумно, у супротном настали спорови 

решаваће се пред стварно и месно надлежним судом у Београду.  

 

Члан 13. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

За Уговарача осигурања  За Осигуравача 

 

 

  

  Горан Грбовић, директор 

 

 

(Напомена за понуђача – попунути, потписати и оверити печатом) 


