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П О З И В 

понуђачима за подношење понуде  

 

Директор ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад је одлуком број: 2046- УП од     
15.10.2013.  године покренуо  поступак јавне набавке мале вредности. 

Предмет јавне набавке је: набавка услуга -  осигурање лица. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 Услуге осигурања 

                                         66512100 Услуге осигурања од незгоде 

Опис предмета осигурања: Колективно осигурање ученика и запослених 

            Особа за контакт: Буквић Младен, телефон: 021-421-566 

Општи део: 

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације. 

1. Понуду могу поднети сва осигуравајућа друштва која имају дозволу Народне банке 
Србије за обављање делатности и која испуњавају услове из члана 75.ЗЈН, и за то уз 
понуду доставе и доказе из члана 77.ЗЈН. 

Поред писмене изјаве уз понуду Понуђач је у обавези да достави и следеће доказе и то: 

2. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуде са варијантама нису 
дозвољене. 

3. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 
оригинала позива понуђачима који су његов саставни део. Понуда мора бити јасна 
и недвосмислена, потписана и оверена печатом овлашћеног лица понуђача. 

4. Уколико понуду подноси група понуђача место затварања коверте мора бити 
оверено печатом једног понуђача. 
Понуда се доставља у затвореној коверти, на достављеним обрасима, лично или 

поштом, на адресу наручиоца: ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, Футошка 17, 21000 Нови 
Сад, са назнаком: „ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ број: 03/2013. - НЕ 
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести пун назив понуђача, адресу, телефон и име 
особе за контакт. 

Рок за достављање понуда је 10 дана од дана када је позив понуђачима објављен на 
порталу Управе за јавне набавке. Понуда мора стићи најкасније до 11,00 часова последњег 
дана предвиђеног за давање понуде. Ако последњи дан за давање понуда пада у нерадни 
дан, рок за давање понуда се помера за први наредни радни дан у исто време. 
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Понуда са варијантама није дозвољена и биће одбијена као неисправна. 

Понуђач је дужан да наведе списак свих подпонуђача који ће бити ангажовани. 

Отварање понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски истога дана када истиче рок за 
предају понуда, са почетком  11,30 часова, у просторијама наручиоца, адреса: ЕТШ 
„Михајло Пупин“ Нови Сад, Футошка 17, канцеларија директора.  

Представници понуђача, који буду присуствовали јавном отварању понуда, дужни 
су да поднесу оверена и потписана пуномоћја за присуствовање јавном отварању понуда. 

Понуда се може поднети само на оригиналном обрасцу Наручиоца. 

Неблаговремене понуде биће враћене понуђачима неотворене. 

О отварању понуда Комисија води записник који потписују чланови комисије и 
присутни представници понуђача, који преузимају примерак записника. Понуђачима који 
нису учествовали у поступку Записник ће бити достављен у року од 3 дана од дана 
отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора и сачињавање Извештаја о стручној оцени понуда 
Наручилац ће извршити у оквирном року од 8 дана од дана отварања понуда. 

Критеријум за оцењивање понуда 

1. Оцењују се само исправне и прихватљиве понуде које су стигле у року. 
2. Критеријум за оцењивање најповољније понуде је економски најповољнија 

понуда, уз задовољење свих захтева из позива понуђачима за подношење 
понуда. 

3. Цене у понуди се исказују у динарима, без урачунатог ПДВ-а. Цена је 
непроменљива у току важења понуде. 

4. Наручилац може одбити понуду због неуобичајено ниске цене. Пре одлуке, 
наручилац ће тражити од таквог понуђача анализу цена и друге доказе у складу 
са чланом 92.став 3. 

5. Наручилац може да одбије понуду ако поседује доказ да понуђач није раније 
испуњавао уговорене обавезе код њега или код другог наручиоца, за послове 
исте врсте као и ова набавка, а у складу са чл. 82. ЗЈН. 

6. У случају да два или више ппонуђача понуде једнаку цену, предност ће се дати 
понуђачу чија је понуда прва пристигла код наручиоца. 

 

Остале одреднице 

1. За јавну набавку која је покренута у редовном поступку, наручилац и понуђач 
ће своје обавезе регулисати уговором. 
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2. Рок важења понуде мора бити најмање 30 дана. 
3. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на исти начин како је доставио понуду. 
За додатне информације понуђач ће се обратити писменим путем наручиоцу. 
Одговор наручиоца биће достављен и осталим понуђачима и објављен на порталу 
Управе за јавне набавке.    

Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

1. Упутство о начину попуњавања понуде: 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним 
словима хемијском оловком, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Образац 
понуде не може се испуњавати графитном оловком или фломастером, а свака учињена 
исправка мора бити оверена печатом и потписом од стране овлашћеног лица. Свако 
бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 
2. Језик на којем мора да буде састављена понуда: 
Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на 
српском језику. 
3. Модел уговора 
Понуђач је дужан да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да прихвата елементе модела уговора. 
4. Обавезна садржина понуде: 
Понуђач може да поднесе само једну понуду, без варијанти. 
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе: 
1. Образац број 1 „Подаци о понуђачу“, 
2. Образац број 2 „Образац понуде“, 
3. Образац број 3 „Структура цене“, 
4. Образац број 4 „Модел уговора“, 
5. Образац број 5 „Изјава понуђача да испуњава услове из чл. 75. и 77.ЗЈН дата под 

пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица. 

6. Образац број 6 „Изјава о независности понуде“ 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити учествовати у више заједничких понуда. 
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из 
групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1-4. овог закона. 
У случају заједничке понуде саставни део понуде чини споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум 
садржи податке предвиђене чланом 81.став 4. 
Понуда се сматра исправном ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне 
документације. 

5. Разлози због којих понуда може бити одбијена 
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Неблаговремене и незапечаћене понуде биће враћене понуђачу неотворене. 
Неисправне и неприхватљиве понуде биће одбијене. 

6. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 
Понуђачи могу тражити додатне информације и објашњења у вези са припремањем 
понуде искључиво у писменом облику најкасније до 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда. Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева 
писмено одговорити понуђачу и истовремено обавестити све потенцијалне 
понуђаче који су примили конкурсну документацију у вези додатних информација 
и објашњења. Питања треба упутити на адресу: ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, 
Футошка 17, са назнаком „Питања за ЈНМВ – осигурање ученика и запослених“. 
Комуникација у поступку вршиће се у складу са чланом 20. Закона. 

7. Начин измене, допуне и опозива понуде: 
Пре истека рока за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду, на начин и у року који је одређен за подношење понуда. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора 
бити изражена у динарском износу. Свако обавештење о изменама или повлачењу 
понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти: „Измена 
понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку услуга – осигурање ученика и 
запослених - НЕ ОТВАРАТИ. По истеку рока за подношење понуда понуђач не 
може да опозове нити да мења своју понуду. 

8. Цена 
Цена (премија осигурања) је фиксна и треба да буде изражена у динарима, 
заокружена на две децимале. Понуђач даје цену за период осигурања од 1 (једне) 
године. Цена мора бити фиксна у току трајања издате на годишњем нивоу. 
Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени вршиће се у једнаким 
месечним ратама, без обрачуна камате, до 10-ог у месецу за текући месец. У цену 
морају бити урачунати сви накнадни и зависни трошкови. Ако је у понуди исказана 
неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.ЗЈН. 

9. Понуде са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена и биће одбијена. 

10. Критеријум за оцењивање понуде 
Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача на основу критеријума 
економски најповољнија понуда која се заснива на следећим елементима: 
 
 
Редни 
број 

Елементи критеријума Број пондера 

1 Понуђена цена (однос сума и премије 
осигурања) 

0 – 50 пондера 

2 Адекватност капитала по ЦАРМЕЛ-у 0 – 30 пондера 
3 Ажурност у исплати штете у 2012. години 

према Билансним подацима 
0 - 20 пондера 

 
 
 

 
6 

 



 
 
1.Елемент критеријума понуђена цена (однос сума и премија осигурања) за коју 
Понуђач податке уноси у Образац Понуде, израчуваће се по следећој формули: 
(Индекс инвал. + Индекс смрт + Индекс трош.леч. + Индекс дневн.нак. ) х 50 
пондера 
А)  

      посматрана понуђена сума за ризик инвалидитета 
Индекс инвал. = ____________________________________________ : 4 
           највиша понуђена сума за ризик инвалидитета 
Б) 
           посматрана понуђена сума за ризик смрти 
Индекс смрт = ______________________________________________ : 4 
                  највиша понуђена сума за ризик 
В) 
               посматрана понуђена сума трошкова лечења 
Индекс трош.леч. = _________________________________________ : 4 
                 највиша понуђена сума трошкова лечења 
Г) 
   посматрана понуђена сума дневне накнаде 
Индекс дневн.нак. = _____________________________________ : 4 
   `  највиша понуђена сума дневне накнаде 
 
Најповољнија понуда по елементима критеријума Понуђена цена (однос сума и 
премија осигурања) је понуда са највећом сумом осигурања за одређен износ 
премије и њој се додељује 50 пондера. Вредновање осталих понуда, за овај 
критеријум, израчунава се према горе наведеној формули  
 
2. Понуде Понуђача вреднују се према подацима о адекватности капитала 
тако што се максимални број бодова даје Понуђачу са најбољом адекватношћу 
капитала, а осталим понуђачима према табеларном прегледу. 
 
Адекватност капитала КАРМЕЛ-у више од 0,2500        -  30 пондера 
Адекватност капитала КАРМЕЛ-у од 0,2000 до 0,2500 – 20 пондера 
Адекватност капитала КАРМЕЛ-у од 0,1500 до 0,2000 – 10 пондера 
Адекватност капитала КАРМЕЛ-у испод 0,1500            -   0 пондера 
 
Адекватност капитала по КАРМЕЛ-у биће одређена према следећем обрасцу 
 
     АОП 101 -   АОП 115 (Биланс стања на дан 31.12.2012.) 
АК=   ____________________________________________________ 
             АОП 37 (Биланс стања на дан 31.12.2012.) 
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3. Елемент критеријума Ажурности у исплати штета у 2012. години по 
билансним подацима 
Ажурност у исплати штете од       0,000%    - 20 пондера 
Ажурност у исплати штете од       0,000 до 0,003% - 10 пондера 
Ажурност у исплати штете изнад  0,003     -  0 пондера 
 
Проценат ажурности у исплати штете рачуна се по следећој формули: 
 
           АОП 134 биланс стања на дан 31.12.2012. 
% ажурност у испл.  штете= __________________________________________  х100 

       АОП (230+231) биланс успеха на дан 31.12.2012. 
 
 АОП 134 Обавезе по основу штета и уговорених износа 
       (Биланс стања на дан 31.12.2012.године) 
 АОП 230 Ликвидиране штете неживотних осигурања 
       (Биланс успеха на дан 31.12.2012.године) 
 АОП 231 Ликвидиране штете – удели у штетама саосигурања 
       (Биланс успеха на дан 31.12.2012.године) 

 
У случају да два или више понуђача понуде једнаку цену предност ће се дати 
понуђачу чија је понуда  прва стигла у школу. 
 

11. Додатна објашњења од понуђача 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача. 
Уочене рачунске грешке у понуди наручилац ће уз сагласност понуђача исправити 
и позвати понуђача да се писмено сагласи са коригованим износом дате ппонуде, а 
уколико се понуђач не сагласи са тим, његова понуда ће бити проглашена 
неважећом. 

12. Рок важења понуде 
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. 
 
Квалитет 
Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне 
набавке, услугу обави благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из 
области осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком 

13. Рок у коме ће изабрани понуђач бити позван да закључи уговор 
Понуђач ће бити позван да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона, приступи закључењу уговора. Ако понуђач 
чија је понуда изабрана не потпише уговор у року од 5 дана од дана када му је 
достављен на потпис и не врати га наручиоцу, сматраће се да је одустао од уговора, 
а Наручилац ће уговор закључити са првим следећим понуђачем који има најнижу 
понуђену цену. 

14. Поверљивост података 
Подаци, које понуђач оправдано у конкурсној документацији означи као 
поверљиве, биће коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити 
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доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. 
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем току 
поступка. 
 
 

15. Одустанак од доделе уговора 
Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци 
ако установи да ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације 
или да су све понуде неодговарајуће и неприхватљиве, као и из било ког другог 
објективног разлога. О обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити 
обавештење у року од 3 дана од донете одлуке. 

16. Заштита права 
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 захтев може поднети у року од 5 
дана од дана пријема одлуке. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу у три примерка, непосредно или 
поштом препоручено са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. 
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу 
од 40.000,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 50.016 
„Републичка административна такса“, у корист буџета Републике Србије. 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА 

 
 Право учешћа у поступку ЈНМВ број:03/2013.имају сва заинтересована домаћеа 
осигуравајућа друштва која: испуњавају све обавезне услове наведене у члану 75.Закона о 
јавним набавкама; у складу са чланом 76.Закона, приложе доказе о испуњености услова из 
члана 75.Закона; испуњавају и остале услове предвиђене Конкурсном документацијом за 
ЈНМВ  број: 03/2013.. 
 
 Као обавезни услови у складу са чланом 76. Закона у погледу финансијског, 
пословног, техничког и кадровског капацитета су: 
 
-да понуђач није пословао са губитком у последње три године пословања,  
-да има важећи сертификат о стандарду пословања ИСО 9001. 
 
Докази за испуњеност обавезних услова у складу са чланом 76. Закона у погледу 
финансијског, техничког и кадровског капацитета: 
 

1. приложена копија важећег сертификата ИСО 900 
 

2. писмена изјава оверена печатом са уписаним билансним подацима за следеће 
позиције из Биланс успеха на дан 31.12.2012. 
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а) АОП 283 (Биланс успеха на дан 31.12.2010.) = _____________ 
б) АОП 284 (Биланс стања на дан 31.12.2010.) =_______________ 
в) АОП 283 (Биланс успеха на дан 31.12.2011.) = _____________ 
г) АОП 284 (Биланс стања на дан 31.12.2011.) =_______________ 
д) АОП 283 (Биланс успеха на дан 31.12.2012.) = _____________ 
е) АОП 284 (Биланс стања на дан 31.12.2012.) =_______________ 

 
Потребни докази за израчунавање тј. бодовање – писмена изјава оверена печатом и 
потписом са уписаним билансним подацима за сваку позицију понаособ из биланса 
стања и биланс успеха на дан 31.12.2012. године, и то: 
 
 АОП 134 (Биланс стања на дан 31,12.2012.) =  _____________ 
 АОП 230 (Биланс успеха на дан 31.12.2012.) = _____________ 
 АОП 231(Биланс успеха на дан 31.12.2012.) =  _____________ 

АОП 101 (Биланс стања на дан 31,12.2012.) =  _____________ 
АОП 115 (Биланс стања на дан 31,12.2012.) =  _____________ 
АОП  37 (Биланс стања на дан 31,12.2012.) =   _____________ 
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Образац број 1 

 

 
ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови Сад 

Футошка 17, Нови Сад 

  

  

Број јавне набавкемале вредности: 03/2013. 

   

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пун назив Понуђача 

 

 

 

Седиште Понуђача 

 

 

Одговорна особа 

( потписник уговора ) 

 

 

 

Особа за контакт 
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Телефон  

 

 

Телефакс 

 

 

Електронска пошта 

 

 

Рачун предузећа 

 

 

Матични број предузећа 

 

 

ПИБ предузећа 

 

 

 

 

Датум:______________________                   Потпис: _________________________ 

 

 

 

ПЕЧАТ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи заједнички подносе понуду, образац је потребно  

копирати и попунити за сваког појединачно – оригинал попуњава носилац посла. 
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Образац број 2. 
 

 Јавна набавка услуга – осигурање лица 
 
Понуђач: ...................................................................................................................................... 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Број 

осигураних 
лица 

 
 
 

Одобрена 
средства 

по осигураном 
лицу 

 
Смрт услед 

Незгоде 
(уписати осигурану 

суму у рсд) 

 
Смрт 
услед 

Болести 
(уписати 

осигурану 
суму у 

рсд) 

 
Трајни 

Инвали- 
дитет 

(уписати 
осигурану 

суму у 
рсд) 

 

 
Дневна 
накнада 
(уписати 

осигурану суму 
у рсд) 

 

Висина 
премије за 

период 
осигурања 

по осигураном 
лицу 

1 2 3 4 5 6 7 
Ученици 1800 390      

Запослени 220 350      
 
 
   

 
Укупна премија (рсд) 

 

                        
 
Уговарач осигурања задржава право да врши корекцију броја осигураних лица у складу са 
реалним бројем ученика и запослених у ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад. 
 

1. Важност понуде је _________ (минимум 30 дана од дана отварања понуде). 
(уписати) 

2. Рок извршења услуга је _________дана од дана настанка осигураног случаја,  
                                                (уписати) 

односно од писменог захтева Наручиоца услуга (најдуже 10 дана). 
 

3. Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања 
вршиће се у једнаким месечним ратама, без обрачунате камате до 10-ог у месецу за 
текући месец. 

 
 
У _______________             Понуђач 
    ____________  2013. године                  (М.П.)                      ____________________                            
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Образац број 3. 
 

  
Јавна набавка услуга – осигурање лица 
 
Понуђач: .................................................................................................................................... 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
(смрт услед болести, смрт услед 

незгоде, трајни инвалидитет, 
дневна накнада) 

 

ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 

Ученици Запослени 

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 
(по осигураном лицу) 

  

УКУПНА ПОНУЂЕНА 
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 

(за сва осигурана лица) 

  

 
 

Упутство: Понуђач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац. 
 
 
 
У ___________________ 
    _____________ 2013. године     
 
                                                                          (М.П.)       Понуђач 
 
                _________________ 
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М О Д Е Л    У Г О В О Р А 

 

 Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери 
печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен између: 

1. ЕТШ ''Михајло Пупин'', Футошка 17, Нови Сад, коју заступа  директор школе 
Милан Вукобрат ( у даљем тексту: Наручилац услуге ) 
 
и 

2. ________________________________________________________________________ 
 
_______________( у даљем тексту: Пружалац услуге) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

• да је Наручилац услуге, на основу одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број: 03/2013. спровео поступак за јавну набавку мале вредности. 

• да је Пружалац услуге доставио понуду број: _________ која у потпуности одговара 
спецификацији из позива понуђачима за подношење понуда, налази се у прилогу 
уговора и саставни је део овог уговора; 

• да је Наручилац услуге на основу понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели 
уговора број: _________ од __________ 2013.године изабрао Понуђача за набавку 
услуга - ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА. 
 

Члан 2. 

 
15 

 



Предмет уговора је набавка услуга – осигурање лица, у складу са спецификацијом 
датом у понуди и посебним техничко-технолошким захтевима из конкурсне 
документације. 

Члан 3. 

 Цена 

 Уговорне стране сагласно утврђују да износ годишње премије осигурања, без 
пореза за колективно осигурање ученика и запослених од последица несрећног случаја 
(незгоде) износи ______________ динара. 

На сва осигурања закључена у смислу овог уговора Осигуравач ће примењивати 
тарифе премија у складу са понудом  број: _________ од ______________ године, која 
чини саставни део овог уговора.  

Начин плачања 

Уговарач осигурања се обавезује да ће премију осигурања по закљученим полисама 
уплаћивати Осигуравачу након издавања фактура од стране осигуравача. 

Уговарач осигурања је дужан да плаћа премију осигурања у износима који су 
утврђени полисама осигурања у једнаким месечним ратама, без обрачуна камате. 

Плаћање штете 

Када се догоди осигурани случај Осигуравач је дужан да исплати осигурану суму – 
накнаду из осигурања у року и на начин утврђен Општим условима за осигуравање лица 
Осигуравача. 

Ако осигуравач не исплати накнаду у року из става 1. овог члана дужан је да, 
заједно са накнадом, плати затезну камату за све време доцње, обрачунату по стопи 
прописаној законом. 

 

Члан 4. 

 Уговор је закључен на годину дана са важношћу од 01.09.2013. године и неће се 
примењивати начело каренце. 

Уговарач осигурања задржава право да врши корекцију броја ученика и запослених 
у складу са реалним бројем ученика и запослених у школи. 
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Члан 5. 

 Овај уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које 
уговорне стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након 
што је била на то упозорена писаним путем. Отказни рок је 45 дана. Уговор се не може 
раскинути или отказати све док уговорне стране не измире уговорне обавезе. 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 

Члан 6 

  Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. У немогућности 
споразумног решавања спора, уговара се надлежност Трговинског суда у Новом Саду. 

  

Члан 7. 

 Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми – Анексом, уз 
обострану сагласност уговорних страна. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 8. 

  Уговор је сачињен у 4 (четири ) истоветна примерка од којих по 2 ( два ) припадају 
свакој уговорној страни. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  УСЛУГА                                            ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

_______________________                  ________________________ 
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Образац број 5 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

 Понуђач __________________________________________________ , изјављује, под 
пуном кривичном и материјалном одговорношћу да за јавну набавку мале вредности 
услуга – осигурање лица, поред тражених минималних услова из конкурсне 
документације, испуњава и услове из члана 75. и поседује доказе из члана 77. Закона о 
јавним набавкама: 
 

• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(обавезно доставити), 

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

• Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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

• Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 
 
 
 

______________________ 
/потпис овлашћеног лица/   

(М.П.) 
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