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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 

Крагујевац, www.nsz.gov.rs, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483. 

Врста наручиоца: организација за обавезно социјално осигурање.  

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 

Отворени поступак јавне набавке. 

 

1.3. ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Набавка услуга. 

 

1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА) 

Особа за контакт је Драгана Младеновић, Одељење за јавне набавке, е-маил: 

Dragana.Mladenovic@nsz.gov.rs. 

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 часова). 

Пријем аката (личном предајом и редовном, брзом или електронском поштом) врши се у 

назначено радно време. 

 

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су услуге осигурања имовине, опреме и запослених, за потребе 

Националне службе за запошљавање.  

Назив и ознака из Општег речника набавки: 66510000 - Услуге осигурања.   

Предмет јавне набавке обухвата: 

а) осигурање имовине, за период од 12 месеци од дана закључења уговора, и то: 

● основних средстава (грађевинских објеката, машина, рачунарске опреме, намештаја и 

остале опреме) од основних ризика (пожар, удар грома, олуја, град, експолозија, удар 

сопственог моторног возила у осигурани грађевински објекат, манифестације и 

демонстрације, пад летелице), са допунским ризицима (излив воде из инсталација и 

поплавe, бујицe и високе воде), на пуну вредност,   

● комбиновано осигурање опреме – сервера, свичева, UPS уређаја, телефонских централа, 

агрегата и остале опреме, са откупом амортизације и франшизе;  

б) осигурање лица – запослених, и то: 

● колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), за период 

од 12 месеци од дана закључења уговора,  

● колективно осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких интервенција, 

за период од 12 месеци од дана закључења уговора;  

ц) осигурање моторних возила: 

● потпуно каско осигурање (без учешћа у штети) са ризиком крађе на територији 

Републике Србије, за период од 12 месеци од дана закључења уговора,  

● потпуно каско осигурање (без учешћа у штети) са ризиком крађе на територији 

Републике Србије и Европе, за период од 12 месеци од дана закључења уговора,  

http://www.nsz.gov.rs/
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● обавезно осигурање за штету према трећим лицима са укљученим осигурањем путника, 

за период од 12 месеци од дана закључења уговора. 

Понуђач је дужан да достави понуду за пружање услуге свих врста осигурања захтеваних у 

позиву за достављање понуда и конкурсној документацији, а према опису и условима 

наведеним у Спецификацији предмета јавне набавке и Обрасцу понуде и структуре цене. 

Уколико понуђач не достави понуду за све врсте тражених осигурања према траженим 

условима, или ако понуда не одговара конкурсној документацији у сваком погледу, таква 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати. 

 

1.7. ОПИС ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина. 

 

1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документаcија може бити преузета са Портала јавних набавки 

(http://portal.ujn.gov.rs/) и са интернет странице наручиоца (www.nsz.gov.rs / Javne nabavke / 

Javne nabavke 2019.), линк: http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2019..cid53813  

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне 

документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у року од два дана од 

дана према захтева исту доставити поштом или електронском поштом.. 

 

1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Националне службе за запошљавање дана 26.12.2019. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 27.01.2020. године до 11:00 часова у писарници 

Националне службе за запошљавање. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Национална 

служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у затвореној коверти, 

тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. НА 

ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнаком: 

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 40/19 – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

ИМОВИНЕ, ОПРЕМЕ И ЗАПОСЛЕНИХ НСЗ, НЕ ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА 

НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 8, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА 

ПОНУЂАЧА. 

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 

поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

1.10.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда обавиће Комисија 27.01.2020. године, у 11:15 часова у просторијама 

Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд. 

http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2019..cid53813
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Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, пре 

почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за учешће у 

поступку отварања понуда.   

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе 

документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу 

утврђивања идентитета истих. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

језику.  

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да 

достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној 

документацији није другачије назначено.  

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.  

 

2.2.      ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова дефинисаних 

Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.  

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво 

за попуњавање и унос захтеваних података, А ЊИХОВА САДРЖИНА СЕ НЕ СМЕ 

МЕЊАТИ.  

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара 

оригиналном обрасцу из конкурсне документације по садржини, ТАКВА ЋЕ СЕ 

ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И КАО ТАКВА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата.  

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са назнаком: ''Понуда за јавну 

набавку број 40/19, набавка услуга осигурања имовине, опреме и запослених НСЗ, не 

отварати''), назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и назив и 

адреса понуђача. 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 

 

2.3.     ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина. 

 

2.4.     ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

2.5.      ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни 

или опозове своју понуду. 

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене 

и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене. 

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе дефинисано 

у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, из конкурсне 
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документације, с тим што на коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама 

и/или допунама понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара. 

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена враћена 

понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.   

 

2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И 

ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. 

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више заједничких 

понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са другим понуђачем. 

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача. 

2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке 

о:  

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

• овим споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом, и то у вези: понуђача који ће у име групе понуђача потписати 

уговор, понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђача 

који ће издати рачун, рачуна на који ће бити извршено плаћање. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 40/19 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА),  и у оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из 

групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

2.6.2. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (подаци се наводе у 

Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације). 

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. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача. 

У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци преносе 

директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс уговора којим ће 

то бити регулисано. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 40/19 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА),  и у оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у 

складу са чланом 80. ЗЈН. 

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. 

 

2.7.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

Начин плаћања је вирмански, преко рачуна. 

Плаћање целокупне премије осигурања наручилац врши по закључењу уговора, у 

дванаест једнаких месечних рата.  

Рок за исплату штета (временски рок који може протећи од дана достављења комплетне 

документације потребне за исплату штете па до извршења исплате) понуђач уписује на 

одговарајућем месту у Обрасцу понуде и структуре цене. У случају да два или више 

понуђача понуде исту цену услуге, тј исту укупну премију осигурања, исти ће бити 

коришћен као критеријум за доделу уговора.  

Рок плаћања премије осигурања (временски рок који може протећи од дана пријема исправно 

сачињеног рачуна па до извршења плаћања), понуђач уписује на одговарајућем месту у 

Обрасцу понуде и структуре цене. Исти ће бити коришћен као резервни критеријум за 

доделу уговора, у случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге, тј исту укупну 

премију осигурања и исти рок за исплату штета.  

  

2.8.     ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Цене морају бити фиксне током читавог периода трајања уговора и треба да буду изражене у 

динарима, без ПДВ-а и са порезом на неживотна осигурања (на предметне услуге се не 

обрачунава ПДВ).  

У исказане цене треба да буду урачунати сви трошкови који настају или могу настати 

поводом извршења предметних услуга.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, тј. цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима, наручилац може поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, и последично 

томе, може такву понуду да одбије. 

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

Уколико је рок важења понуде краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

 

2.9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача - добављача 

(добро извршење посла), наручилац ће захтевати од изабраног понуђача - добављача да 

приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 7 дана од закључења уговора, достави 

2 (две) оригиналне соло менице, уколико је понуђач правно лице, односно две трасиране 
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менице, уколико је понуђач предузетник или физичко лице. Поред меница, доставља се и 

пратећа документација: правно лице -  доказ о регистрацији менице, копија картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица Добављача важећих у моменту пријема средства 

обезбеђења и меничног овлашћења, као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може 

попунити менице у складу са овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне 

документације); предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта 

(Прилог 2 и Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата. 

Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације уговором 

утврђених обавеза изабраног понуђача - добављача у поступку јавне набавке и могу бити 

активиране у случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то 

највише до износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а.  

За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних 

обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају добављачу.  

Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком 

НБС о ближим условима, садржини  и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(''Службени гласник РС'' бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017). 

Наручилац може одбити понуду понуђача у случају постојања негативне референце, сходно 

члану 82. ЗЈН. 

 

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за јавне 

набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, на e-mail: Dragana.Mladenovic@nsz.gov.rs, факс: 

011/2929-980, уз напомену ''Додатна објашњења за јавну набавку број 40/19''. Особа за 

контакт: Драгана Младеновић. 

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

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено. 

 

2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која 

ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 

(увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија наручиоца 

за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно 

његовог подизвођача после отварања понуда може вршити комисија наручиоца за предметну 

јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање 

термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

mailto:Dragana.Mladenovic@nsz.gov.rs


Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 40/19, услуге осигурања имовине, 

опреме и запослених Националне службе за запошљавање 

 

Страна 10 од 63 

 

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

одбити као неприхватљиву. 

2.12.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

Понуђач мора понудити све тражене услуге, у складу са Спецификацијом предмета јавне 

набавке и осталим одредбама конкурсне документације. 

Приликом рангирања понуда, посматраће се укупна понуђена цена за све захтеване услуге из 

Обрасца понуде, тј. укупна премија осигурања са порезом на неживотна осигурања, исказана 

у Обрасцу понуде и структуре цене у последњем реду (ред означен са ''Σ''), а у складу са  

Спецификацијом предмета јавне набавке. 

Понуда са најнижом укупном пoнуђеном ценом, тј. најнижом понуђеном укупном премијом 

осигурања са порезом на неживотна осигурања, сматраће се најповољнијом, тј. 

прворангираном понудом.  

У случају да два или више понуђача понуде исте цене, тј. исте укупне премије осигурања са 

порезом на неживотна осигурања, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који 

понуди краћи рок за исплату штета, а уколико су понуђачи понудили исти рок за исплату 

штета, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања 

премије осигурања. 

2.13.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 

СТ. 2. ЗЈН И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ 

У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач / подизвођач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све 

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

и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

То се врши попуњавањем и потписивањем изјаве – Обрасца изјаве понуђача / подизвођача о 

поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН и Обрасца изјаве да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне 

документације. 

2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

2.15.    ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

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

Републичкој комисији. 

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

радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.  
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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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

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

за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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

складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

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 захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, 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. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

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

јавних набавки. 

Сходно члану 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН, захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу 

подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној 

набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се 

уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду 

о уплати таксе из члана 156. овог закона; 7) потпис подносиоца. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у износу од 

120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (по налогу за 

пренос) или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне 

набавке, корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или ознака јавне набавке). 

Детљније упутство дато је на интернет сајту Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки ( http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/). 

2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.  

Рок из претходног става, у Законом предвиђеном случају, може бити продужен одлуком 

наручиоца, највише до 40 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да ниједна 

понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или због неког другог 

оправданог разлога, у складу са ЗЈН. 

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити достављен изабраном понуђачу 

у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, 

осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна 

понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту 

права).  
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Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због 

тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 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. 

Предвиђени датум закључења уговора је током фебруара месеца 2020. године. 

 

2.17.  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 као поверљиве 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 не одговара 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 подаци из понуде који су 

од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као 

пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 

отварање понуда. 
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 40/19 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

3.1. Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и 

физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на 

основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације. Услови за 

учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи: 

р/бр Услов из чл. 75. и 76. ЗЈН: Докази из члана 77. ЗЈН: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1 

Да је понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар 

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда (Решење) 

Привредног суда. 

Уколико је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра 

Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ 

2 

Да понуђач 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 

За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има статус 

предузетника или физичког лица: 
- Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а 

За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове 

доказе не доставља): 

- За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре: 

а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 

новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)  

б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 

10 година) 

-   За дела организованог криминала: 

     ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду 

Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, и 

уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се уверење 

Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је доставити 

само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење 

у Београду, за дела организованог криминала) 
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3 

Да је понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне 

даџбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе 

ако има седиште на њеној територији 

Потврде надлежног пореског органа: 

- Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије 

- Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по основу локалних 

јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних прихода на више различитих 

општина и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од тих општина и/или 

градова 

Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица 

4 

Да понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

Важећа дозвола/е надлежног органа (Народна Банка Србије) за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, тј. за обављање послова осигурања, издата на основу Закона о 

осигурању. Дозволом/ама морају бити обухваћене све врсте осигурања које су предмет јавне 

набавке 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

5 

Да понуђач располаже неопходним 

финансијским капацитетом,тј. да 

током претходних шест месеци 

(минимално), од дана објављивања 

позива за подношење понуда за ову 

јавну набавку није имао 

евидентирану блокаду - 

неликвидност  

Да је понуђач на дан 31.12.2018. 

године, имао апсолутну разлику 

између гарантних резерви и 

захтеване маргине солвентности за 

неживотна осигурања у висини од 

најмање 1.200.000.000,00 динара 

Потврда Народне банке Србије да понуђач у предходних шест месеци - минимално (од дана 

објављивања позива за ову јавну набавку) није имао евидентирану блокаду – неликвидност. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. 

њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се 

докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички 

испуњавају), што значи да је довољно да само један члан групе понуђача није имао евидентирану блокаду 

– неликвидност током минималног периода од шест месеци, од дана објављивања позива за подношење 

понуда за ову јавну набавку. 

Образац АК-НО/РЕ за 2018. годину 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. 

њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова, тако што ће се 

сабрати апсолутна разлика између гарантних резерви и маргине солвентности (у ком случају се докази о 

испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док 

подизвођачи то нису у обавези 
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6 

Да понуђач располаже 

неопходним пословним 

капацитетом, по уговорима 

закљученим током 2018. године, и 

то да има укупну вредност 

референтне листе (тј. збирну 

вредност извршених услуга – тј. 

сума осигурања / осигураних 

сума) у износу од најмање 

4.000.000.000,00 динара, за 

осигурање грађевинских објеката 

и опреме од ризика пожара и 

других опасности), са трајањем 

осигуравајућег покрића од 

најмање годину дана, као и да има 

најмање 1.800 осигураних лица, 

по полиси колективног осигурања 

запослених од последица 

несрећног случаја (незгоде), са 

трајањем осигуравајућег покрића 

од најмање годину дана   

Да понуђач има ажурност у 

решавању штета у 2018. години, 

већу од 95%  

 Пословни капацитет - референтна листа (Образац 1 - попуњен, потписан), тј. списак са називима 

клијената (референтних наручилаца), називом најважнијих извршених услуга, бројевима и датумима 

уговора или полиса на основу којих је су предметне услуге вршене и исказаном вредношћу извршених 

услуга – тј. сума осигурања /осигураних сума, односно бројем осигураних лица, по уговорима из 2018. 

године). 

Као пратеће доказе, уз референтну листу, понуђач прилаже: 

• Референтне потврде својих клијената (референтних наручилаца) – образац ОП 1, о вредности 

извршених услуга – тј. сума осигурања / осигураних сума, односно броју осигураних лица, које садрже 

податке о врсти и укупној вредности извршених услуга – тј. сума осигурања / осигураних сума, броју 

осигураних лица, број и датум уговора или полиса на основу којих су предметне услуге вршене 

•  Уместо референтних потврда, понуђач као доказ може доставити и фотокопију уговора са 

клијентом (референтним наручиоцем) или фотокопију полисе осигурања, из којих се могу видети 

релевантни подаци 

У референтној листи и референтним потврдама клијената или другим доказима који се достављају, 

морају бити заступљене све врсте осигурања које су предмет ове јавне набавке (осигурање 

имовине, опреме, лица-запослених и осигурање моторних возила), а притом више врста осигурања 

може бити збирно исказано и наведено на једној позицији у референтној листи, односно на једној 

референтној потврди од истог клијента. 

Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је саставни део 

(образац ОП 1), осим уколико клијент (референтни наручилац) потврде ове врсте издаје на свом обрасцу 

(при том садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). 

Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен факсом или 

електронски. 

• Извештај ''Број штета по друштвима за осигурања у 2018. години'', са веб сајта НБС 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. 

њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се 

докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички 

испуњавају). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док 

подизвођачи то нису у обавези 
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7 

Да понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом, тј. са најмање 

100  запослених или по другом основу 

ангажованих радника, који су 

квалификовани и који могу бити 

непосредно ангажовани на извршењу 

уговорних обавеза насталих по основу 

ове јавне набавке, од чега најмање: 

- три дипломирана економиста (VII/1 

односно 240 ЕСПБ бодова); 

- три дипломирана правника (VII/1 

односно 240 ЕСПБ бодова); 

- три дипломирана инжењера 

електротехнике (VII/1 односно 240 ЕСПБ 

бодова); 

- три дипломирана инжењера машинства 

(VII/1 односно 240 ЕСПБ бодова); 

- три дипломирана инжењера грађевине 

(VII/1 односно 240 ЕСПБ бодова); 

Списак запослених или по другом основу ангажованих радника (у слободној форми), 

потписан од стране одговорног лица понуђача, на коме је наведено име и презиме, радно 

место на које је запослени распоређен по важећој систематизацији послова, и датум 

ступања у радни однос или ангажовања код понуђача. 

Копија уговора о раду или радном ангажовању, за сваког запосленог или радно 

ангажованог радника. 

Копије диплома о стеченој високој стручној спреми (за минимално захтевани број дипл. 

економсита, правника, електро, машинских и грађевинских инжењера) 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) 

испуњавати, тј. њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености 

услова (у ком случају се докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе 

понуђача који услове заједнички испуњавају). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај 

услов, док подизвођачи то нису у обавези 

8 

Да понуђач располаже довољним 

техничким капацитетом, тј. да има 

систем пословања усклађен са 

захтевом ИСО 9001 стандарда или 

другог одговарајућег стандарда 

Фотокопија сертификата ИСО 9001 или сертификата о испуњености другог одговарајућег 

стандарда. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов се може заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. 

њихови капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се 

докази о испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички 

испуњавају). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док 

подизвођачи то нису у обавези 

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ 

9 
Спецификација предмета јавне набавке (Образац 2) и детаљне спецификације (Спецификације бр. 1., 2., 3., 4. и 5.а) и б))  

- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују сви чланови групе 

понуђача или члан групе понуђача који је за то овлашћен конзорционим уговором (споразумом) 
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10 

Образац понуде и структуре цене (Образац 3) 
- Понуђач је обавезан да понуди све тражене услуге 

- Цене морају бити фиксне током читавог периода трајања уговора 

- У цену морају бити урачунати сви трошкови који настају или могу настати поводом извршења предметних услуга. 

- Понуђач је обавезан да унесе све захтеване податке, и да потпише образац на крају. Понуђач је обавезан да унесе и све захтеване 

податке (на бланко линијама), на крају Обрасца понуде 

- У случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га 

истовремено (тј. у једном примерку) потписују или га потписује члан групе понуђача који је за то овлашћен конзорционим уговором 

(споразумом) 

11 
Понуђач је обавезан да у склопу своје понуде достави потписан списак свих филијала/експозитура на територији Републике Србије са 

адресама, бројевима телефона и контакт особама.  

12 Понуђач је обавезан да у склопу своје понуде достави писмено упутство или процедуру за пријаву штете за све врсте осигурања 

13 
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе 

понуђача га одвојено потписује, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

14 

Образац изјаве понуђача/подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН и Образац изјаве да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 5а и Образац 5б) 

- у случају подношења заједничке понуде, обрасци се штампају или фотокопирају у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе 

понуђача их одвојено потписује, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

- у случају подношења понуде са подизвођачем, подизвођач потписује Образац 5а и Образац 5б 

15 

Образац трошкова припреме понуде (Образац 6) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе 

понуђача га одвојено потписује, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

- у случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом 

16 

Модел уговора  

- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава Понуђач''), и потпише последњу страну, чиме се 

потврђује да се слаже са моделом уговора 

- у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача 

истовремено (тј. у једном примерку) потписују последњу страну, или га потписује члан групе понуђача који је за то овлашћен 

конзорционим уговором (споразумом)  

17 
У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације 
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Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2 и 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

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 Комисије 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, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани код Агенције за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из 

регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом.  

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач 

наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 3 из горње табеле), тј. да 

доставља доказе о испуњености истих, осим доказа о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (дозвола за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке), који је обавезан да достави. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у 

складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 

тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде 

нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
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3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услове који су у горњој табели 

наведени под тачкама 1 до 3, и да достави доказе о испуњености истих, док је услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (услов наведен 

под тачком 4 у горњој табели), дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

Додатне услове испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се докази о испуњености услова које испуњавају заједнички, 

достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е испуњавају заједнички. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 

за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Што се тиче образаца из одељка ''ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ'', 

Спецификација предмета јавне набавке и детаљне спецификације, Образац понуде и структуре цене и модел уговора се 

достављају у једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе 

понуђача ЗАЈЕДНО (или их потписује члан групе понуђача који је за то овлашћен конзорционим уговором (споразумом)), док 

остале обрасце и изјаве (као и списак филијала/експозитура и упутство/процедуру за пријаву штете), сваки члан групе 

понуђача ОДВОЈЕНО фотокопира (или штампа), потписује и доставља у оквиру заједничке понуде. Докази о испуњености 

финансијског, пословног, кадровског и техничког капацитета, не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за 

оне који одређени услов испуњавају заједнички (кумулативно). 

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА (упакована у један регистратор, коверат или 

слично). 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације. 

3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова 

који су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 3, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке 

који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова 

преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Остале додатне услове, понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача). 

3.4. Предност за домаће понуђаче  

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају 

услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу 

понуђену цену страног понуђача.  
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Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 

резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. 

члана 86. ЗЈН. 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. 

члана 86. ЗЈН. 

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница 

Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума 

о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 
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Образац 1 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Ред. 

 бр. 

Назив клијента 

(референтног наручиоца) 

Назив извршених 

услуга – осигурања 

(навести врсту/е 

осигурања) 

Број полисе / 

уговора по којим су 

услуге вршене 

Вредност извршених услуга 

(у дин.), тј. вредност полисе 

осигурања (сума осигурања / 

осигураних сума), односно 

број осигураних лица 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО: 
 

 

Напомена: Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из тачке 6  

табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 40/19 И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. 

Минимални захтеви наручиоца у погледу испуњености неопходног пословног капацитета, 

наведени су под истом тачком.  

У случају потребе, образац фотокопирати или штампати у више примерака, попунити 

и потписати. 

 

                Датум:                                     М.П.                              Потпис одговорног лица 

                                                                                                                      понуђача: 

 

_______________________                                                         _________________________ 
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Образац ОП 1 

Назив референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

којом потврђујемо да нам је Добављач ____________________________________________ 

(назив Добављача), из ______________________________________________ (седиште 

Добављача), током (или у периоду од – до) ___________________________________. године, 

извршио услуге __________________________________________________________________ 

(назив-врста извршених услуга) у укупној вредности од ________________________________ 

динара (вредност полисе осигурања (сума осигурања / осигураних сума)), односно 

колективно осигурао _____________ запослених лица (број колективно осигураних 

запослених лица), а по основу уговора / полисе/а бр. _________________________________, 

од __________________________________________ (бројеви и датуми уговора или полиса). 

 Потврда се издаје на захтев _______________________________________ (назив 

Добављача) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуге осигурања имовине, 

опреме и запослених Националне службе за запошљавање, број 40/19, и у друге сврхе се не 

може користити.  

Место:___________________  

 

Датум:___________________ 

 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

  Наручилац – Клијент 

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

Напомена: У случају потребе, Образац потврде копирати или штампати у више 

примерака и доставити за све наручиоце-клијенте из референтне листе. 
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Образац 2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
 

I   Осигурање имовине и опреме 

II  Осигурање лица – запослених 

III Осигурање моторних возила 
 

 

I   Осигурање имовине и опреме 

 

Основица за осигурање имовине која је наведена у Табели 1., је реална процењена вредност 

имовине за грађевинске објекте из Спецификације бр. 1, набавна књиговодствена вредност за 

машине, рачунарску опрему, намештај и осталу опрему из Спецификације бр.2, нето 

садашња књиговодствена вредност за опрему из Спецификације бр. 3. (сервери, свичеви, 

UPS уређаји, телефонске централе, агрегат и остала опрема у централном рачунском центру, 

дирекцији и осталим локацијама) и и део опреме) 

 

Табела 1.     Предмет осигурања – осигурање имовине 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Опис позиције 

 

СУМА 

ОСИГУРАЊА  

Детаљан 

преглед 

1. Грађевински објекти  2.541.621.452,38 Спецификација бр. 1. 

2.  
Машине, рачунарска опрема, намештај и 

остала опрема - укупно 
2.384.683.986,21 Спецификација бр. 2. 

3. 

Опрема – сервери, свичеви, UPS уређаји, 

телефонске централе, агрегат и остала 

опрема 

135.713.150,94 Спецификација бр. 3. 

 

Напомена: имовина на територији Републике Србије, осигурава се за период од 12 месеци 

од дана закључења уговора. 

Осигурање имовине ће обухватити ставке наведене у Спецификацијама 1., 2. и 3., које су 

дате у оквиру конкурсне документације. 

Осигурање имовине обухвата осигурање: 

- основних средстава (грађевинских објеката, машина, рачунарске опреме, намештаја и 

остале опреме) од основних  ризика (пожар, удар грома, олуја, град, експолозија, удар 

сопственог моторног возила у осигурани грађевински објекат, манифестације и 

демонстрације, пад летелице), са допунским ризицима (излив воде из инсталација и 

поплавe, бујицe и високе воде) - Спецификација бр. 1. и бр. 2. 

-  комбиновано осигурање опреме – сервера, свичева, UPS уређаја, телефонских централа, 

агрегата и остале опреме, са откупом амортизације и франшизе - Спецификација бр. 3. 
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II   Осигурање лица – запослених 

 

Осигурање запослених ће обухватити колективно осигурање запослених од последица 

несрећног случаја и осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција. 

 

Број запослених који се осигурава од последица несрећног случаја је: 

- 1.819 на територији Републике Србије, који се осигуравају за период од 12 месеци од дана 

закључења уговора; 

 

Број запослених који се осигурава за случај тежих болести и хируршких интервенција је  

- 1.819 на територији Републике Србије, који се осигуравају за период од 12 месеци од дана 

закључења уговора; 

 

Табела 2. Осигуране суме за осигурање запослених од последица несрећног случаја 

         

Осигуране суме – по појединцу 

Смрт услед незгоде Инвалидитет 100% 

200.000,00 400.000,00 

 

 

Табела 3. Осигуране суме за случај тежих болести и хируршких интервенција 

 

Осигуране суме – по појединцу 

Хируршке интервенције Теже болести 

250.000,00 370.000,00 

 

 

Осигурање лица ће обухватити сва лица – запослене наведене у Спецификацији 4. која је 

дата у оквиру конкурсне документације. 

 

 

III   Осигурање моторних возила 

 

Осигурање моторних возила обухвата: 

 

- потпуно каско осигурање (без учешћа у штети) са ризиком крађе на територији Републике 

Србије - за возила наведена у спецификацији бр. 5. а) 

- потпуно каско осигурање (без учешћа у штети) са ризиком крађе на територији Републике 

Србије и Европе - за возила наведена у спецификацији бр. 5. б) 

- обавезно осигурање за штету према трећим лицима са укљученим осигурањем путника (са 

осигураним сумама од 200.000 динара за случај смрти и 400.000 динара за инвалидитет) – за 

сва возила наведена у спецификацијама 5. а) и б). 
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   Табела 4. Преглед осигурања – осигурање возила 

 

Ред. 

бр. 

 

Опис позиције 

 

Набавна 

вредност (дин.) 

Детаљан 

преглед 

1. Моторна возила 
42.551.120,11 Спецификација бр. 5. а) 

25.808.679,80 Спецификација бр. 5. б) 

УКУПНО: 68.359.799,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Датум:                                         М.П.                    Потпис одговорног лица понуђача: 

 

  _________________                                                        __________________________________ 
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ДЕТАЉНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 
 

Спецификација бр. 1. – Грађевински објекти  

 

Спецификација бр. 2. – Машине, рачунарска опрема, намештај и остала опрема  

 

Спецификација бр. 3. – Опрема (сервери, свичеви, UPS уређаји, телефонске централе, агрегат 

и остала опрема у централном рачунском центру, дирекцији и осталим локацијама) 

 

Спецификација бр. 4. – Запослена лица  

 

Спецификација бр. 5. а) – Моторна возила за каско осигурање са ризиком крађе на 

територији Републике Србије 

 

Спецификација бр. 5. б) – Моторна возила за каско осигурање са ризиком крађе на 

територији Републике Србије и Европе 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА БР. 1. – ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  

Zaduzena O.J. Inv.br. Naziv O.S. Mesto nepokretnosti 
Vrsta 

nepokretnosti 
Površina        

nepokretnosti (m 2) 
Realna (procenjena) 

vrednost (din) 

BEOGRAD 01428 
POSLOVNA ZGRADA - 
ČUKARICA 

ČUKARICA - Turgenjeva 12 poslovna zgrada 260,61 15.314.512,10 

BEOGRAD 01437 
POSLOVNA ZGRADA - 
LAZAREVAC 

LAZAREVAC - Karađorđeva 38 poslovna zgrada 77,82 4.573.022,26 

BEOGRAD 01435 
POSLOVNA ZGRADA - 
LOMINA 

BEOGRAD - Lomina 22 poslovna zgrada 600 35.258.460,00 

BEOGRAD 01438 
POSLOVNA ZGRADA - 
MLADENOVAC 

MLADENOVAC - Kralja Petra 88 poslovna zgrada 348 20.449.906,80 

BEOGRAD 01442 
POSLOVNA ZGRADA - 
OBRENOVAC 

OBRENOVAC - Vojvode Mišića 190 poslovna zgrada 204,08 11.992.577,53 

BEOGRAD  
POSLOVNA ZGRADA - 
OBRENOVAC  

OBRENOVAC – Novoizgrađeni blok, 
katastarska parcela 8/3 KO Obrenovac 

poslovna zgrada 57,50 3.378.935,75 

BEOGRAD 01423 
POSLOVNA ZGRADA - 
STARI GRAD 

BEOGRAD - G.Venac 23-25 poslovna zgrada 3.984,63 234.153.195,78 

BEOGRAD 01424 
POSLOVNA ZGRADA - 
VOŽDOVAC 

VOŽDOVAC - Koste Abraševića 10 poslovna zgrada 344,28 20.231.304,35 

BEOGRAD 01431 
POSLOVNA ZGRADA - 
ZEMUN 

ZEMUN - Prvomajska 8 poslovna zgrada 339 19.921.029,90 

BEOGRAD 01426 
POSLOVNA ZGRADA - 
ZVEZDARA 

ZVEZDARA - Vojvode Šupljikca 31a poslovna zgrada 396,48 23.298.790,37 

BEOGRAD 01446 
POSLOVNI PROSTOR - 
BARAJEVO 

BARAJEVO - Mila Vukovića 2 poslovni prostor 54 3.173.261,40 

BEOGRAD 01443 
POSLOVNI PROSTOR - 
GROCKA 

GROCKA - Bulevar Oslobođenja bb poslovni prostor 112,26 6.596.857,87 

BEOGRAD 01430 
POSLOVNI PROSTOR - 
NOVI BEOG. 

NOVI BEOGRAD - Goce Delčeva 42 poslovni prostor 388,48 22.828.677,57 

BEOGRAD 01434 
POSLOVNI PROSTOR - 
RAKOVICA 

RAKOVICA - Bogdana Žerajića 24 poslovni prostor 191 11.223.943,10 

BEOGRAD 31773 
POSLOVNI PROSTOR - 
SOPOT 

SOPOT - Kneza Miloša 78 stan 37 2.174.271,70 

BOR 06612 
POSLOVNA ZGRADA - 
BOR 

BOR - 7 Juli 29 poslovna zgrada 483 28.383.060,30 

BOR 06696 
POSLOVNA ZGRADA - 
NEGOTIN 

NEGOTIN - Srbe Jovanovića 6 poslovna zgrada 386 22.682.942,60 

BOR 06677 
P. PROSTOR – 
KLADOVO 

KLADOVO - Dunavska 16a poslovni prostor 57 3.349.553,70 
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BOR 31566 
POSLOVNI PROSTOR - 
MAJDANPEK 

MAJDANPEK - Šaška 5 poslovni prostor 42 2.468.092,20 

ČAČAK 12872 
POSLOVNI PROSTOR - 
ČAČAK 

ČAČAK - Ž. Stracimira 35 poslovni prostor 790 46.423.639,00 

ČAČAK 13145 
POSLOVNI PROSTOR - 
G.MILANOVAC 

G. MILANOVAC - Kneza Aleksandra 
37 

poslovni prostor 92 5.406.297,20 

ČAČAK 13093 
POSLOVNI PROSTOR - 
GUČA 

GUČA - Trg Slobode 2 poslovni prostor 82 4.818.656,20 

ČAČAK 13216 
POSLOVNI PROSTOR - 
IVANJICA 

IVANJICA - Vukadina Stojanovića 6 poslovni prostor 104,22 6.124.394,50 

DIREKCIJA 00078 
POSLOVNA ZGRADA - 
DIREKCIJA 

BEOGRAD - Kralja Milutina 8 poslovna zgrada 1.084,07 63.704.397,89 

JAGODINA 08202 
POSLOVNA ZGRADA - 
ĆUPRIJA 

ĆUPRIJA - 13. oktobra 3 poslovna zgrada 333   19.568.445,30 

JAGODINA 07806 
POSLOVNA ZGRADA - 
JAGODINA 

JAGODINA - LJ.Uroševića 1, poslovna zgrada 522 30.674.860,20 

JAGODINA 08014 
POSLOVNA ZGRADA - 
PARAĆIN 

PARAĆIN - T. Živanovića 4 poslovna zgrada 372 21.860.245,20 

JAGODINA 08176 
POSLOVNA ZGRADA - 
SVILAJNAC 

SVILAJNAC - Ustanička 62 poslovna zgrada 49 2.879.440,90 

JAGODINA 07963 
POSLOVNI PROSTOR - 
DESPOTOVAC 

DESPOTOVAC - S. Sinđelića 2 poslovni prostor 150 8.814.615,00 

JAGODINA 08145 
POSLOVNI PROSTOR - 
REKOVAC 

REKOVAC - Kralja Petra I 63 poslovni prostor 38,38 2.255.366,16 

KOSOVSKA 
MITROVICA 

35115 
POSLOVNA ZGRADA - 
K.MITROVICA 

 KOS.MITROVICA – Džona Kenedija 
bb 

poslovni prostor 256 15.043.609,60 

KRAGUJEVAC 07240 
POSLOVNA ZGRADA - 
KRAGUJEVAC 

KRAGUJEVAC - S. Markovića 37 poslovna zgrada 951 55.884.659,10 

KRAGUJEVAC 07664 
POSLOVNI PROSTOR - 
BATOČINA 

BATOČINA – Plato       Zorana Đinđića 
2 

poslovni prostor 61 3.584.610,10 

KRAGUJEVAC 07700 
POSLOVNI PROSTOR - 
KNIĆ 

KNIĆ poslovni prostor 43,8 2.573.867,58 

KRAGUJEVAC 07688 
POSLOVNI PROSTOR - 
LAPOVO 

LAPOVO - Njegoševa bb poslovni prostor 23,3 1.369.203,53 

KRAGUJEVAC 07721 
POSLOVNI PROSTOR - 
RAČA 

RAČA - Karađorđeva 48 poslovni prostor 36 2.115.507,60 

KRAGUJEVAC 07740 
POSLOVNI PROSTOR - 
TOPOLA 

TOPOLA – M. Petrovića 6 poslovni prostor 60,79 3.572.269,64 

KRALJEVO 05444 
POSLOVNA ZGRADA - 
KRALJEVO 

KRALJEVO - Cara Dušana 78 poslovna zgrada 1.038,22 61.010.063,90 
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KRALJEVO 06091 
POSLOVNA ZGRADA - 
RAŠKA 

RAŠKA - Todora Milićevića 3 poslovna zgrada 98 5.758.881,80 

KRALJEVO 26148 
POSLOVNI PROSTOR - 
VRNJ. BANJA 

VRNJAČKA BANJA - K.Miloša C-1 poslovni prostor 42 2.468.092,20 

KRUŠEVAC 08498 
POSLOVNA ZGRADA - 
KRUŠEVAC 

KRUŠEVAC - Balkanska 33 poslovna zgrada 1.170 68.753.997,00 

KRUŠEVAC 09057 
POSLOVNA ZGRADA - 
TRSTENIK 

TRSTENIK - Radoja Krstića 11 
poslovna zgrada - 

montažna 
226 13.280.686,60 

KRUŠEVAC 09016 
POSLOVNI PROSTOR - 
ALEKSANDROVAC 

ALEKSANDROVAC - 29. novembra 
91/1 

poslovni prostor 82 4.818.656,20 

KRUŠEVAC 09049 
POSLOVNI PROSTOR - 
BRUS 

BRUS - Kralja Petra I bb poslovni prostor 35 2.056.743,50 

KRUŠEVAC 60826 
POSLOVNI PROSTOR - 
BRUS  

 BRUS Oslobodilačka 2 poslovni prostor 76,09 4.471.360,37 

KRUŠEVAC 09135 
POSLOVNI PROSTOR - 
VARVARIN 

VARVARIN - Jove Kursule bb poslovni prostor 40 2.350.564,00 

LESKOVAC 09320 
POSLOVNA ZGRADA - 
VLASOTINCE 

VLASOTINCE - AVNOJ-a 4 poslovna zgrada 59 3.467.081,90 

LESKOVAC  
POSLOVNI PROSTOR - 
LEBANE 

LEBANE – Cara Dušana 55 Poslovni prostor 76,2 4.477.824,42 

LESKOVAC 20047 
POSLOVNI PROSTOR - 
LESKOVAC 

LESKOVAC - Moše Pijade bb poslovni prostor 252 14.808.553,20 

LESKOVAC 60763 
POSLOVNI PROSTOR - 
LESKOVAC 

Leskovac – Mlinska 16 poslovni prostor 822,97 48.361.091,38 

LESKOVAC 45405 
POSLOVNI PROSTOR - 
LESKOVAC, Job club 

Leskovac, Koste Stamenkovića bb poslovni prostor 57,52 3.380.111,03 

LOZNICA  
POSLOVNI PROSTOR- 
MALI ZVORNIK 

Mali Zvornik, Kralja Petra I 38 Poslovni prostor 12,53 736.314,17 

LOZNICA 03966 
POSLOVNI PROSTOR - 
KRUPANJ 

KRUPANJ - V. Zečeveića 35 poslovni prostor 45,51 2.674.354,19 

LOZNICA 03958 
POSLOVNI PROSTOR - 
LJUBOVIJA 

LJUBOVIJA - Karađorđeva 8/1 poslovni prostor 20,49 1.204.076,41 

LOZNICA 03823 
POSLOVNI PROSTOR - 
LOZNICA 

LOZNICA - K.Miloša 3 poslovni prostor 289,95 17.038.650,80 

NIŠ 10240 
POSLOVNA ZGRADA - 
ALEKSINAC 

ALEKSINAC - Momčila Popovića 3 poslovna zgrada 196 11.517.763,60 

NIŠ 09500 
POSLOVNA ZGRADA - 
NIŠ 

NIŠ - Ratka Vukićevića br. 3 poslovna zgrada 1.020,16 59.948.784,26 

NIŠ 09144 
POSLOVNA ZGRADA - 
RAŽANJ 

RAŽANJ - Partizanska 81 poslovna zgrada 12,9 758.056,89 
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NIŠ  
POSLOVNA ZGRADA - 
RAŽANJ 

RAŽANJ – Strahinje Simonovića 6 Poslovna zgrada 48 1.821.687,10 

NIŠ 10238 
POSLOVNI PROSTOR - 
DOLJEVAC 

DOLJEVAC poslovni prostor 16,8 987.236,88 

NIŠ 10233 
POSLOVNI PROSTOR - 
GADŽIN HAN 

GADŽIN HAN- M. Obilića bb poslovni prostor 23,75 1.395.647,38 

NIŠ 26025 
POSLOVNI PROSTOR - 
SVRLJIG 

SVRLJIG - Radetova 2 poslovni prostor 35,5 2.086.125,55 

NOVI PAZAR 05815 
POSLOVNA ZGRADA - 
NOVI PAZAR 

NOVI PAZAR - Šabana Koče 18 poslovna zgrada 643,63 37.822.337,68 

NOVI PAZAR 05816 
RADIONICA CENTRA - 
NOVI PAZAR 

NOVI PAZAR - Vuka Karadžića bb 
poslovna zgrada -

radionica 
400 23.505.640,00 

PIROT 10331 
POSLOVNA ZGRADA - 
PIROT 

PIROT - Kneza Miloša 59 poslovna zgrada 585 34.376.998,50 

PIROT 10463 
POSLOVNI PROSTOR - 
BABUŠNICA 

BABUŠNICA - Save Ivkovića 32 poslovni prostor 36 2.115.507,60 

PIROT 10332 
POSLOVNI PROSTOR - 
BELA PALANK 

B.PALANKA – Srpskih vladara 60 poslovni prostor 13,6 799.191,76 

PIROT 10447 
POSLOVNI PROSTOR - 
DIMITROVGR 

DIMITROVGRAD - Nišavska 15 poslovni prostor 41 2.409.328,10 

POŽAREVAC 16918 
POSLOVNA ZGRADA – 
KUČEVO 

KUČEVO - Svetog Save 213 poslovna zgrada 51,1 3.002.845,51 

POŽAREVAC 14790 
POSLOVNA ZGRADA - 
POŽAREVAC 

POŽAREVAC - Šumadijska 31 poslovna zgrada 660 38.784.306,00 

POŽAREVAC 16928 
POSLOVNA ZGRADA - 
VELIKO GRADI 

VELIKO GRADIŠTE - Kneza Lazara 
37 

poslovna zgrada 59,6 3.502.340,36 

POŽAREVAC 16950 
POSLOVNA ZGRADA - 
ŽAGUBICA 

ŽAGUBICA - Partizanska 1 poslovna zgrada 17 998.989,70 

PRIJEPOLJE 13680 
POSLOVNA ZGRADA - 
PRIBOJ 

PRIBOJ - Vuka Karadžića 20 poslovna zgrada  120 7.051.692,00 

PRIJEPOLJE 13683 
POSLOVNA ZGRADA - 
PRIJEPOLJE 

PRIJEPOLJE - Sandžačkih brigada 11 poslovna zgrada 911,74 53.577.580,53 

PRIJEPOLJE 13633 
POSLOVNA ZGRADA - 
SJENICA 

SJENICA – Ahmeta Abdagića bb poslovna zgrada 170 9.989.897,00 

PRIJEPOLJE 50130 
POSLOVNI PROSTOR - 
NOVA VAROŠ 

Nova Varoš, Karađorđeva 32 poslovni prostor 155 9.108.435,50 

PRIJEPOLJE 52307 
POSLOVNI PROSTOR - 
PRIBOJ 

PRIBOJ - Trg FAP poslovni prostor 148,80 8.744.098,08 

PRIŠTINA 28355 
POSLOVNI PROSTOR - 
GRAČANICA 

GRAČANICA poslovni prostor 29,2 1.715.911,72 
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PROKUPLJE 10477 
POSLOVNA ZGRADA - 
PROKUPLJE 

PROKUPLJE - Cara Lazara 49 poslovna zgrada 1180 69.341.638,00 

PROKUPLJE 19394 
POSLOVNI PROSTOR - 
BLACE 

BLACE - Kralja Petra I 70 poslovni prostor 33 1.939.215,30 

PROKUPLJE 10616 
POSLOVNI PROSTOR - 
KURŠUMLIJA 

KURŠUMLIJA - Vuka Karadžića 24 poslovni prostor 49,26 2.894.719,57 

PROKUPLJE 10639 
POSLOVNI PROSTOR - 
ŽITORAĐA 

ŽITORAĐA poslovni prostor 27,5 1.616.012,75 

SMEDEREVO 16712 
POSLOVNA ZGRADA - 
SM.PALANKA 

SMEDEREVSKA PALANKA - 
I.Bajazita 14 

poslovna zgrada 300 17.629.230,00 

SMEDEREVO 16591 
POSLOVNA ZGRADA - 
SMEDEREVO 

SMEDEREVO - M.Milića 2 poslovna zgrada 230,8 13.562.754,28 

SMEDEREVO 16882 
POSLOVNA ZGRADA - 
VELIKA PLANA 

VELIKA PLANA - NJegoševa 2 poslovna zgrada 80 4.701.128,00 

ŠABAC 03577 
POSLOVNA ZGRADA - 
ŠABAC 

ŠABAC - Masarikova 31 poslovna zgrada 219 12.869.337,90 

ŠABAC 03985 
POSLOVNA ZGRADA - 
VLADIMIRCI 

VLADIMIRCI - Sv Save 3 poslovna zgrada 18 1.057.753,80 

ŠABAC 03992 
POSLOVNI PROSTOR - 
BOGATIĆ 

BOGATIĆ - Mike Vitomirović 3 poslovni prostor 21 1.234.046,10 

ŠABAC 03977 
POSLOVNI PROSTOR - 
KOCELJEVO 

KOCELJEVO - Nemanjina 95 poslovni prostor 16 940.225,60 

UŽICE 13584 
POSLOVNA ZGRADA - 
ARILJE 

ARILJE - Sv Ahilija 53 poslovna zgrada 34,14 2.006.206,37 

UŽICE 17607 
POSLOVNA ZGRADA - 
BAJINA BAŠTA 

BAJINA BAŠTA - Miloša Obrenovića 
13 

poslovna zgrada 153 8.990.907,30 

UŽICE 13624 
POSLOVNA ZGRADA - 
ČAJETINA 

ČAJETINA - Zlatiborska 28 poslovna zgrada 40,43 2.375.832,56 

UŽICE 13549 
POSLOVNA ZGRADA - 
KOSJERIĆ 

KOSJERIĆ - R. Petronijevića 3 poslovna zgrada 39,6 2.327.058,36 

UŽICE 13589 
POSLOVNA ZGRADA - 
POŽEGA 

POŽEGA - Nemanjina bb poslovna zgrada 166,06 9.758.366,45 

UŽICE 13287 
POSLOVNA ZGRADA - 
UŽICE 

UŽICE - Železnička 22 poslovna zgrada 807 47.422.628,70 

VALJEVO 05116 
POSLOVNA ZGRADA - 
VALJEVO 

VALJEVO - Vladike Nikolaja 1 poslovna zgrada 664 39.019.362,40 

VALJEVO 05389 
POSLOVNI PROSTOR - 
LAJKOVAC 

LAJKOVAC - S.Kovačevića 6 poslovni prostor 37,6 2.209.530,16 

VALJEVO 05400 
POSLOVNI PROSTOR - 
LJIG 

LJIG - Vojvode Mišića 12 poslovni prostor 35 2.056.743,50 
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VALJEVO 05414 
POSLOVNI PROSTOR - 
OSEČINA 

OSEČINA - Karađorđeva 114 poslovni prostor 48,46 9.795.688,70 

VALJEVO 05428 
POSLOVNI PROSTOR - 
UB 

UB – Josipa Majera 1b poslovni prostor 80 4.701.128,00 

VRANJE 04774 
POSLOVNA ZGRADA - 
BOSILEGRAD 

BOSILEGRAD - G.Dimitrova 22 poslovna zgrada 126 7.404.276,60 

VRANJE 04857 
POSLOVNA ZGRADA - 
BUJANOVAC 

BUJANOVAC - B. Radičevića 2 poslovna zgrada 145 8.520.794,50 

VRANJE 05028 
POSLOVNA ZGRADA - 
SURDULICA 

SURDULICA - Vojvode Mišića bb poslovna zgrada  120,86 7.102.229,13 

VRANJE 04002 
POSLOVNA ZGRADA - 
VRANJE 

VRANJE - Todora Španca 1 poslovna zgrada 1.957,00 115.001.343,70 

VRANJE 04917 
POSLOVNI PROSTOR - 
VLAD. HAN 

VLADIČIN HAN - G. Mihailovića 1 poslovni prostor 175 10.283.717,50 

ZAJEČAR 06703 
POSLOVNA ZGRADA - 
SOKOBANJA 

SOKOBANJA - Nemanjina bb poslovna zgrada 63,78 3.747.974,30 

ZAJEČAR 30255 
POSLOVNI PROSTOR - 
BOLJEVAC 

BOLJEVAC – Kralja Aleksandra 5 poslovni prostor 56,69 3.331.336,83 

ZAJEČAR 06684 
POSLOVNI PROSTOR - 
KNJAŽEVAC 

KNJAŽEVAC - Miloša Obilića 2 poslovni prostor 166 9.754.840,60 

ZAJEČAR 06660 
POSLOVNI PROSTOR - 
ZAJEČAR 

ZAJEČAR - Nikole Pašića 77 poslovni prostor 576,12 33.855.173,29 

ZAJEČAR 35114 
ODMARALIŠTE - 
SOKOBANJA 

 SOKOBANJA 
odmar.(vikendica 
– montaž.) 

22 1.292.810,20 

POŽAREVAC 16924 
ODMARALIŠTE DOBRA 
- KOŽICA 

DOBRA - KOŠICE odmaralište 221 12.986.866,10 

VRANJE 04666 
ODMARALIŠTE - 
VLASINA 

VLASINSKO JEZERO odmaralište 295 17.335.409,50 

KIKINDA 15483 
POSLOVNA ZGRADA - 
ADA 

ADA - D. Tucovića 12 poslovna zgrada 253 14.867.317,30 

KIKINDA 15439 
POSLOVNA ZGRADA - 
KANJIŽA 

KANJIŽA – Pozorišna 6 poslovna zgrada 194 11.400.235,40 

KIKINDA 15066 
POSLOVNA ZGRADA - 
KIKINDA 

KIKINDA - Dositejeva 24 poslovna zgrada 1.200 70.516.920,00 

KIKINDA 15577 
POSLOVNA ZGRADA - 
NOVI KNEŽEVAC 

NOVI KNEŽEVAC - Cara Dušana 9 poslovna zgrada 80 4.701.128,00 

KIKINDA 15521 
POSLOVNA ZGRADA - 
SENTA 

SENTA - Boška Jugovića 1 poslovna zgrada 330 19.392.153,00 
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KIKINDA 15613 
POSLOVNI PROSTOR - 
ČOKA 

ČOKA - M. Tita 21 poslovni prostor 51,8 3.043.980,38 

NOVI SAD 10686 
POSLOVNA ZGRADA - 
NOVI SAD 

NOVI SAD - Alberta Tome 2 poslovna zgrada 1.773,93 104.243.399,91 

NOVI SAD 10872 
POSLOVNA ZGRADA - 
VRBAS 

VRBAS - Ive Lole Ribara 9 poslovna zgrada  342 20.097.322,20 

NOVI SAD 10866 
POSLOVNI PROSTOR - 
BAČ 

BAČ - Trg Zorana Đinđića 4 poslovni prostor 45,5 2.673.766,55 

NOVI SAD 11079 
POSLOVNI PROSTOR - 
BAČ.PALANKA 

BAČKA PALANKA - Žaraka 
Zrenjanina 64 

poslovni prostor 219,56 12.902.245,80 

NOVI SAD 26146 
POSLOVNI PROSTOR - 
BEOČIN 

BEOČIN - Trg Cara Lazara 1 poslovni prostor 37 2.174.271,70 

NOVI SAD 26147 
POSLOVNI PROSTOR - 
ŽABALJ 

ŽABALJ - Trg Kralja Petra I bb poslovni prostor 47,92 2.815.975,67 

PANČEVO 12680 
POSLOVNA ZGRADA - 
ALIBUNAR 

ALIBUNAR - Trg slobode 16 poslovna zgrada 88 5.171.240,80 

PANČEVO 12692 
POSLOVNA ZGRADA - 
KOVAČICA 

KOVAČICA – Dr Janka Bulika 58 poslovna zgrada 104 5.671.440,82 

PANČEVO 12665 
POSLOVNA ZGRADA - 
OPOVO 

OPOVO - B.Kidriča 9 poslovna zgrada 17,5 1.028.371,75 

PANČEVO 12389 
POSLOVNA ZGRADA - 
PANČEVO 

PANČEVO - Vojvode Putnika 20 
poslovna zgrada - 

montažna 
120 7.051.692,00 

PANČEVO 12388 
POSLOVNA ZGRADA - 
PANČEVO 

PANČEVO - Vojvode Putnika 20 poslovna zgrada 729,63 42.876.050,28 

PANČEVO 17271 
POSLOVNI PROSTOR - 
KOVIN 

KOVIN - Cara Lazara 75 poslovni prostor 63 3.702.138,30 

SOMBOR 14143 
POSLOVNA ZGRADA - 
APATIN 

APATIN - P. Drapšina 2a 
poslovna zgrada i 

dvorište 
216 12.693.045,60 

SOMBOR 14212 
POSLOVNA ZGRADA - 
KULA 

KULA - S. Markovića 8 poslovna zgrada  137,76 12.412.407,06 

SOMBOR 14175 
POSLOVNA ZGRADA - 
ODŽACI 

ODŽACI – K. Mihailova 15 poslovna zgrada 280 16.453.948,00 

SOMBOR 14019 
POSLOVNA ZGRADA - 
SOMBOR 

SOMBOR - Apatinski put 1 poslovna zgrada 1005 59.057.920,50 

SREMSKA 
MITROVICA 

15884 
POSLOVNA ZGRADA - 
RUMA 

RUMA - Železnička 84a 
poslovna zgrada, 

radionica 
467 27.442.834,70 

SREMSKA 
MITROVICA 

15641 
POSLOVNA ZGRADA - 
SREM.MITROVI 

SREM. MITROVICA - Trg Sv Dimitrija 
31 

poslovna zgrada  521,78 30.661.932,10 
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SREMSKA 
MITROVICA 

16091 
POSLOVNA ZGRADA - 
ŠID 

ŠID - Cara Dušana 28 poslovna zgrada 113 6.640.343,30 

SREMSKA 
MITROVICA 

29442 
POSLOVNI PROSTOR - 
INĐIJA 

INĐIJA - Kralja Petra I  78 poslovni prostor 95,23 5.596.105,24 

SREMSKA 
MITROVICA 

15868 
POSLOVNI PROSTOR - 
ST. PAZOVA 

STARA PAZOVA - Ćirila I Metodija 18 poslovni prostor 136 7.991.917,60 

SUBOTICA  POSLOVNI PROSTOR SUBOTICA – Jovana Mikića 12 Poslovni prostor 1.088,3 63.952.970,03 

SUBOTICA 14011 
POSLOVNI PROSTOR - 
BAČ. TOPOLA 

BAČKA TOPOLA - Vidovdanska 3 poslovni prostor 220,9 12.980.989,69 

SUBOTICA 14018 
POSLOVNI PROSTOR - 
ČANTAVIR 

ČANTAVIR  poslovni prostor 25,45 1.495.546,35 

VRŠAC 12821 
POSLOVNA ZGRADA - 
BELA CRKVA 

BELA CRKVA - 1. oktobra 93 poslovna zgrada 62,24 3.657.477,58 

VRŠAC 12859 
POSLOVNA ZGRADA - 
PLANDIŠTE 

PLANDIŠTE –Karađorđeva bb poslovna zgrada 25 1.469.102,50 

VRŠAC 12712 
POSLOVNA ZGRADA - 
VRŠAC 

VRŠAC – Feliksa Milekera 2 poslovna zgrada 490,40 28.817.914,64 

ZRENJANIN 06714 
POSLOVNA ZGRADA - 
ZRENJANIN 

ZRENJANIN - Sarajlijina 4 poslovna zgrada 884 51.947.464,40 

ZRENJANIN 07147 
POSLOVNI PROSTOR - 
NOVI BEČEJ 

NOVI BEČEJ - Sonje Marinković 5 poslovni prostor 68,93 4.050.609,41 

ZRENJANIN 07196 
POSLOVNI PROSTOR - 
SEČANJ 

SEČANJ - Vožda Karađorđa 116 poslovni prostor 36 2.115.507,60 

ZRENJANIN 07212 
POSLOVNI PROSTOR - 
ŽITIŠTE 

ŽITIŠTE - Cara Dušana 5 poslovni prostor 59,96 3.523.495,44 

GRAĐEVINSKI OBJEKTI - UKUPNO: 43.084,05 2.541.621.452,38 
 

Напомена: могућа су минимална одступања у стварној површини објеката, у односу на површину исказану у горњој табели. У 

случају наступања осигураног случаја, као основ за обрачун висине  настале штете користиће се површина објекта исказана у 

горњој табели.  

Обрачун реалне (процењене вредности) грађевинских објеката у горњој табели, вршен је на основу процењене цене грађевинског m2 

у износу од 500 eur (осим објеката који су купљени током 2019. године, где је као меродавна узета купопродајна вредност у 

еврима), а прерачунавање у динаре је вршено по средњем курсу 117,5282 важећем на дан израде конкурсне документације 

20.12.2019. 

         Датум:                                         М.П.                    Потпис одговорног лица понуђача: 

 

                                  _________________                                                         __________________________________ 



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 40/19, услуге осигурања имовине, 

опреме и запослених Националне службе за запошљавање 

 

Страна 35 од 63 

СПЕЦИФИКАЦИЈА БР. 2. – МАШИНЕ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, НАМЕШТАЈ И 

ОСТАЛА ОПРЕМА  

 

 

 Набавна књиговодствена вредност на дан 31.12.2018. год. 

ФИЛИЈАЛА / ДИР. / 

ПСЗ 

I II III IV 

V (I+II+III+IV) 
Машине Намештај  

Остала 

опрема 

Рачунарска 

опрема 

БЕОГРАД 113.430,50 45.173.525,55 74.535.425,96 54.088.082,25 173.910.464,26 

БОР 142.847,63 5.015.435,70 7.537.099,96 9.232.465,26 21.927.848,55 

ЧАЧАК  8.479.183,74 7.681.238,87 10.919.214,32 27.079.636,93 

ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД 4.974.081,47 31.159.727,01 42.979.304,80 1.171.095.053,85 1.250.208.167,13 

ГЊИЛАНЕ  703.529,27 646.311,87 3.056.546,99 4.406.388,13 

ЈАГОДИНА 15.550,47 7.402.036,91 11.775.768,18 15.847.414,13 35.040.769,69 

КИКИНДА 30.408,42 7.551.639,81 9.023.211,58 12.336.762,88 28.942.022,69 

ПС К и М 7.157,78 786.003,18 684.136,31 1.382.791,22 2.860.088,49 

КОС. МИТРОВИЦА 7.500,00 2.256.145,32 3.797.551,72 6.412.026,89 12.473.223,93 

КРАГУЈЕВАЦ  12.092.016,05 12.784.967,17 21.609.723,42 46.486.706,64 

КРАЉЕВО 23.169,93 6.981.232,19 7.123.749,90 10.495.289,86 24.623.441,88 

КРУШЕВАЦ 65.275,12 6.142.295,22 9.499.930,94 13.036.780,77 28.744.282,05 

ЛЕСКОВАЦ  4.350.208,20 9.617.522,62 11.082.735,92 25.050.466,74 

ЛОЗНИЦА 17.523,00 4.994.701,14 5.648.492,50 6.098.397,52 16.759.114,16 

НИШ 57.095,20 12.557.069,26 14.310.129,29 29.050.739,76 55.975.033,51 

НОВИ ПАЗАР  4.282.618,32 5.501.347,59 9.911.503,82 19.695.469,73 

НОВИ САД 89.801,50 16.186.056,18 18.149.973,05 22.236.868,57 56.662.699,30 

ПАНЧЕВО  6.220.930,07 7.918.934,06 9.432.725,87 23.572.590,00 

ПИРОТ  5.125.867,83 5.130.089,98 11.103.787,31 21.359.745,12 

ПОЖАРЕВАЦ 245.701,98 7.580.505,59 10.222.737,47 10.922.966,47 28.971.911,51 

ПРИЈЕПОЉЕ 5.841,00 5.351.678,25 6.056.089,97 8.239.673,34 19.653.282,56 

ПРИШТИНА 

(ГРАЧАНИЦА) 
 474.259,73 338.058,34 2.279.157,72 3.091.475,79 

ПРИЗРЕН (ШТРПЦЕ)    191.518,72 191.518,72 

ПРОКУПЉЕ 14.257,06 4.131.249,26 7.842.958,97 9.610.805,51 21.599.270,80 

СМЕДЕРЕВО 7.337,94 4.832.805,25 7.682.637,72 9.982.992,24 22.505.773,15 

СОМБОР 18.990,00 14.506.893,37 23.206.257,97 12.431.700,01 50.163.841,35 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 7.183,76 7.476.719,25 14.794.336,22 13.522.595,43 35.800.834,66 

СУБОТИЦА  6.087.404,60 7.405.553,86 6.204.710,22 19.697.668,68 

ШАБАЦ 5.204.553,32 7.941.467,53 11.310.472,44 5.204.553,32 29.661.046,61 

УЖИЦЕ 20.853,73 5.460.291,04 8.008.318,55 11.923.333,86 25.412.797,18 

ВАЉЕВО 990,00 7.177.895,76 11.600.698,44 10.100.234,51 28.879.818,71 

ПС ВОЈВОДИНА  606.771,34 1.882.617,63 1.974.247,59 4.463.636,56 

ВРАЊЕ 256.201,47 10.353.944,22 12.592.430,98 14.600.042,56 37.802.619,23 

ВРШАЦ 15.687,90 3.441.865,45 5.238.770,07 6.816.729,05 15.513.052,47 

ЗАЈЕЧАР  5.175.594,29 8.962.397,88 11.031.889,20 25.169.881,37 

ЗРЕЊАНИН 23.782,90 6.916.189,49 7.800.560,00 12.526.738,19 27.267.270,58 
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ОПРЕМА У 

КЛУБОВИМА ЗА 

ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА (85 

ЛОКАЦИЈА) И ЦИПС-

ОВИМА (23 ЛОКАЦИЈЕ) 

 11.523.266,60  90.719.941,55 102.243.208,15 

САМОУСЛУЖНЕ 

РАДНЕ СТАНИЦЕ (80 

КОМ. НА ВИШЕ 

ЛОКАЦИЈА) 

   10.816.919,20 10.816.919,20 

УКУПНО: 11.365.222,08 296.499.021,97 399.290.082,86 1.677.529.659,30 2.384.683.986,21 

         

 

          Датум:                                         М.П.                    Потпис одговорног лица понуђача: 

 

  _________________                                                         _________________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА БР. 3. – ОПРЕМА (СЕРВЕРИ, СВИЧЕВИ, UPS УРЕЂАЈИ, 

ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ, АГРЕГАТ И ОСТАЛА ОПРЕМА У ЦЕНТРАЛНОМ 

РАЧУНСКОМ ЦЕНТРУ, ДИРЕКЦИЈИ И ОСТАЛИМ ЛОКАЦИЈАМА) 

 

 
Инвентарски 

број 
Опис 

Шифра 

локације ОС 
Серијски број 

Датум 

набавке 

Књиговодствена 

вредност 

35912 
TELEF. CENTRALA BOSCH 

INTEGRAL 3E 
UZ026   12.08.04 83,08 

37746 
TELEF. CENTRALA BOSCH 

INTEGRAL 3E 
DC513   11.02.05 6.076,12 

40196 
TELEF. CENTRALA BOSCH 

INTEGRAL 33XE 
NI009   26.07.05 136.861,26 

50274 
TELEF. CENTRALA BOSCH 

INTEGRAL 33XE 
GV319   19.03.07 366.772,46 

60790 
AGREGAT - CATERPILLAR 

GEP500 
GVPOD   17.07.08 3.656.048,39 

60904 
TELEF. CENTRALA BOSCH 

INTEGRAL 33XE 
CGULA   17.07.08 261.128,68 

60920 
TELEF. CENTRALA BOSCH 

INTEGRAL 33XE 
NS013   01.01.08 192.576,45 

68590 
TELEF. CENTRALA BOSCH 

INTEGRAL 33XE 
KGINP   11.10.10 416.669,13 

72167 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TES 824 
BT001 1ELSG009407 29.12.11 15.466,26 

72177 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TEM 824 
AE002 1DKRF006137 29.12.11 30.270,54 

72178 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TEM 824 
GVMTK   29.12.11 30.270,54 

72179 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TEM 824 
GVMTK   29.12.11 30.270,54 

72180 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TEM 824 
GVMTK   29.12.11 30.270,54 

75835 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TES 824 (3/8) 
GVMTK   10.01.13 19.684,00 

75836 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TES 824 (3/8) 
GVMTK   10.01.13 19.684,00 

75837 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TES 824 (3/8) 
GVMTK   10.01.13 19.684,00 

75838 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TES 824 (3/8) 
GVMTK   10.01.13 19.684,00 

75839 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TES 824 (3/8) 
GVMTK   10.01.13 19.684,00 

75841 
TELEF. CENTRALA PANASONIK 

KX-TES 824 (6/16) 
GVMTK 2AACO012594 10.01.13 34.447,00 

80608 
ŠTAMPAČ za ID KARTICE - ZEBRA 

ZHP 
BGA34 Z3J140400337 17.06.14 28.798,08 

80729 SERVER - tip 1 BGASS YLNT016772 16.07.14 217.992,38 

80730 SERVER - tip 1 BGASS YLNT016773 16.07.14 217.992,38 

80731 SERVER - tip 1 BGASS YLNT016774 16.07.14 217.992,38 

80732 SERVER - tip 2 BGASS YLNT016727 16.07.14 101.073,83 
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80733 SERVER - tip 2 BGASS YLNT016728 16.07.14 101.073,83 

81707 ŠTAMPAČ TERMALNI NSPOR   22.07.14 13.272,00 

83033 RUTER GVMTK FCZ1901705U 19.01.15 180.780,34 

83056 ŠTAMPAČ termalni za prozivni sistem KGPHO   22.07.15 37.385,95 

83324 SERVER REK FUJICU BGASS   26.11.15 4.913.204,80 

83468 SWITCH BGASS ALJ1948L02H 25.03.16 237.563,28 

83469 SWITCH BGASS ALJ1946L02V 25.03.16 237.563,28 

83473 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14005831 25.03.16 6.853,28 

83476 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14005937 25.03.16 6.853,28 

83477 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14005984 25.03.16 6.853,28 

83478 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14006308 25.03.16 6.853,28 

83479 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14006373 25.03.16 6.853,28 

83481 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14009013 25.03.16 6.853,28 

83483 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14009189 25.03.16 6.853,28 

83484 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14009260 25.03.16 6.853,28 

83485 SWITCH sa wireless access pointom UZ009 FAP14C3X14009354 25.03.16 6.853,28 

83486 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14009394 25.03.16 6.853,28 

83487 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14009399 25.03.16 6.853,28 

83490 SWITCH sa wireless access pointom GV304 FAP14C3X14010121 25.03.16 6.853,28 

83492 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14010315 25.03.16 6.853,28 

83494 SWITCH sa wireless access pointom GVMTK FAP14C3X14010425 25.03.16 6.853,28 

83495 SWITCH ex 2200 BGASS CW215240116 25.03.16 48.780,48 

83496 SWITCH ex 2200 GVMTK CW215240210 25.03.16 48.780,48 

83497 SWITCH ex 2200 GVMTK CW215240966 25.03.16 48.780,48 

83498 SWITCH ex 2200 GVMTK CW215240988 25.03.16 48.780,48 

83499 SWITCH ex 2200 BGASS CW215241117 25.03.16 48.780,48 

83500 SWITCH ex 2200 BGASS CW215241731 25.03.16 48.780,48 

83501 SWITCH ex 2200 BGASS CW215241904 25.03.16 48.780,48 

90445 SERVER IBM BGASS S2152DBA 30.09.16 1.068.556,08 

90446 SERVER IBM BGASS S2152DCA 30.09.16 1.068.556,08 

90447 SERVER IBM BGASS S2152DDA 30.09.16 1.068.556,08 

90465 SERVER ŠASIJA UCS Blade Mini BGASS FOX2028G2BU 30.09.16 746.094,43 

90466 SERVER ŠASIJA UCS Blade Mini BGASS FOX2028G6VT 30.09.16 813.167,57 

90467 SERVER ŠASIJA UCS Blade Mini BGASS FOX2028G110 30.09.16 792.386,98 

90468 SERVER Blade Cisco B200M4 BGASS FCH2026JAB7 30.09.16 750.481,82 

90469 SERVER Blade Cisco B200M4 BGASS FCH2026JAFG 30.09.16 750.481,82 
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90470 SERVER Blade Cisco B200M4 BGASS FCH20277SWZ 30.09.16 750.481,82 

90471 SERVER Blade Cisco BGASS FCH2025JBEH 30.09.16 726.180,16 

90472 SERVER Blade Cisco BGASS FCH2026JAB3 30.09.16 726.180,17 

90473 SERVER Blade Cisco BGASS FCH2026JAGG 30.09.16 726.180,16 

90474 SERVER Blade Cisco BGASS FCH2026JATJ 30.09.16 726.180,16 

90475 SERVER Blade Cisco BGASS FCH20277SUG 30.09.16 726.180,16 

90476 SERVER FG-600D-BDL BGASS   20.06.16 1.411.147,08 

90477 SERVER FG-600D-BDL BGASS   20.06.16 1.411.147,08 

90478 SERVER FAZ-200D BGASS   20.06.16 268.689,12 

90503 SERVER FUJITSU TX1330M2-P CGULA YM4B011462 24.03.17 158.315,82 

90504 SERVER FUJITSU TX1330M2-P DC415   24.03.17 158.315,82 

90505 SERVER FUJITSU TX1330M2-P KM102 YM4B011473 24.03.17 158.315,82 

90507 SERVER FUJITSU TX1330M2-P DC415   24.03.17 158.315,82 

90508 SERVER FUJITSU TX1330M2-P KG153  YM4B011459 24.03.17 158.315,82 

90509 SERVER FUJITSU TX1330M2-P KG153  YM4B011460 24.03.17 158.315,82 

90510 SERVER FUJITSU TX1330M2-P NS036 YM4B011461 24.03.17 158.315,82 

90511 SERVER FUJITSU TX1330M2-P KM102 YM4B011467 24.03.17 158.315,82 

90512 SERVER FUJITSU TX1330M2-P NS036  YM4B011463 24.03.17 158.315,82 

90519 SERVER FUJITSU TX1330M2-P NI020 YM4B011427 24.03.17 158.315,82 

90520 SERVER FUJITSU TX1330M2-P NI020 YM4Q011458 24.03.17 158.315,82 

90535 UPS FUJITSU 1500VA-1000 tower DO001 AS1646152418 24.03.17 37.855,74 

90536 UPS FUJITSU 1500VA-1000 tower AE002 AS1646152426 24.03.17 37.855,74 

90537 UPS FUJITSU 1500VA-1000 tower AESAL AS1646152421 24.03.17 37.855,74 

92081 SERVER SKYBOX 7000 SBV-HW BGASS 0318170000003 28.09.18 5.871.000,00 

92089 
SWITCH FIBRE CHAN-HPE 

SN3000B 16GB 24-PORT 
BGASS CZC8093TD8 28.09.18 2.299.358,07 

92090 
SWITCH FIBRE CHAN-HPE 

SN3000B 16GB 24-PORT 
BGASS CZC8093TDC 28.09.18 2.299.358,07 

92091 
SERVER ŠASIJA-HPE SYNERGY 

12000 
BGASS CZJ82602N9 28.09.18 9.254.336,63 

92092 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602MZ 28.09.18 1.796.429,96 

92093 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602N0 28.09.18 1.796.429,96 

92094 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602N1 28.09.18 1.796.429,96 

92095 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602N2 28.09.18 1.796.429,96 

92096 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602N3 28.09.18 1.796.429,96 

92097 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602N4 28.09.18 1.796.429,96 

92098 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602N5 28.09.18 1.796.429,96 

92099 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602N6 28.09.18 1.796.429,96 

92100 SERVER-HPE SYNERGY 480 BGASS CZJ82602N7 28.09.18 1.796.429,96 
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GEN10 

92101 
SERVER-HPE SYNERGY 480 

GEN10 
BGASS CZJ82602N8 28.09.18 1.796.429,96 

92102 
SWITCH-HPE FLEXFABRIC 

5900AF  
BGASS CN82FZL02V 28.09.18 1.062.333,36 

92103 
SWITCH-HPE FLEXFABRIC 

5900AF  
BGASS CN82FZL06P 28.09.18 1.062.333,36 

92256 
SERVER-5800 Next 

Generatio.Trea.Preven & SandBlast 
BGASS   31.10.18 15.265.435,44 

92257 
SERVER-23500 Next Generat.Threat 

Prevention 
BGASS   31.10.18 31.164.640,36 

92258 SERVER-SendBlast TE 1000X BGASS   31.10.18 15.528.121,92 

92259 
SERVER-Smart-1 225 

Next.Gener.Security Managenent 
BGASS   31.10.18 5.308.513,32 

УКУПНО 135.713.150,94 

 

 

  

 

 

 

 

            Датум:                                         М.П.                    Потпис одговорног лица  

                                                                                                           понуђача: 

 

  _________________                                                         ________________________ 
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                               СПЕЦИФИКАЦИЈА БР. 4 – БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  

ФИЛИЈАЛА / ДИР. / ПСЗ 
Број запослених који се 

осигуравају 

БЕОГРАД 284 

БОР 32 

ЧАЧАК 43 

ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД 228 

ГЊИЛАНЕ 16 

ЈАГОДИНА 42 

ПСЗ АП К и М 7 

КОС. МИТРОВИЦА 34 

КРАГУЈЕВАЦ 62 

КРАЉЕВО 44 

КРУШЕВАЦ 51 

ЛЕСКОВАЦ 49 

ЛОЗНИЦА 25 

НИШ 109 

НОВИ ПАЗАР 43 

ПИРОТ 30 

ПОЖАРЕВАЦ 35 

ПРИЈЕПОЉЕ 35 

ПРИШТИНА 9 

ПРОКУПЉЕ 32 

СМЕДЕРЕВО 35 

ШАБАЦ 41 

УЖИЦЕ 42 

ВАЉЕВО 33 

ВРАЊЕ 43 

ЗАЈЕЧАР 32 

КИКИНДА 38 

НОВИ САД 111 

ПАНЧЕВО 38 

СОМБОР 44 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 52 

СУБОТИЦА 32 

ПСЗ АП ВОЈВОДИНА 10 

ВРШАЦ 23 

ЗРЕЊАНИН 35 

УКУПНО: 1.819* 

 *Напомена: Подаци исказани у табели по организационим јединицама НСЗ дати су у складу 

са стањем броја запослених на дан 20.12.2019. године.  

 

         Датум:                                         М.П.                    Потпис одговорног лица понуђача: 

 

 _________________                                                         __________________________________
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СПЕЦИФИКАЦИЈА БР. 5 а) МОТОРНА ВОЗИЛА - ПОТПУНО КАСКО ОСИГУРАЊЕ (БЕЗ УЧЕШЋА У ШТЕТИ) СА 

РИЗИКОМ КРАЂЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ 

 

Ред. 

број 
Тип и модел возила 

Филијала/ 

Служба 

Регистарске 

ознаке 
Број мотора Број шасије 

Снага 

мотора 

у KW 

Запремина 

мотора у 

cm3 

Година 

произв. 

Набавна 

вредност 

(дин) 

1 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI COMBI 
Дирекција Београд KG 071 OB BNM371651 TMBGE45J093035416 51 1422 2008 1.280.075,80 

2 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI COMBI 
Бор KG 071 NR BNM371650 TMBGE45J393035426 51 1422 2008 1.280.075,80 

3 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI COMBI 
Кикинда KG 071 NL BNM372030 TMBGE45J493035225 51 1422 2008 1.280.075,80 

4 
ŠKODA FABIA  

AMBIENTE 1,2 
Ужице KG 070 TD CGP451300 TMBEH45J3B3221018 51 1198 2011 1.036.134.40 

5 ŠKODA PRAKTIK 1,2 Београд KG 187 JX BZG 086474 TMBTHB5J885070332 51 1198 2009 1.061.798,22 

6 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI COMBI 
Дирекција -Београд KG 196 SB BNM372031 TMBGE45J693035209 51 1422 2008 1.280.075,80 

7 
ŠKODA OCTAVIA 

AMBIENTE 1,6 
Београд KG 197 UK BSE022458 TMBCA21Z962150186 75 1595 2005 1.633.846,69 

8 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI  COMBI 
Ниш KG 071 SI BNM371957 TMBGE45J793035509 51 1422 2008 1.280.075,80 
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9 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE 1,2 

Нови Сад –Бачка 

паланка 
KG 070 TG CGP451191 TMBEH45J3B3219317 51 1198 2011 1.036.134,40 

10 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE 1,2 
Пријепоље KG 192 EF CGP450239 TMBEH45J1B3218988 51 1198 2011 1.036.134,40 

11 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI COMBI 
Пирот KG 071 SG BNM372012 TMBGE45J993035141 51 1422 2008 1.280.075,80 

12 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE 1,2 
Дирекција -Београд KG 192 PR CGP451192 TMBEH45J5B3219271 51 1198 2011 1.036.134,40 

13 
ŠKODA FABIA 

ELEGANCE 1,4 
Нови Сад, Врбас KG 067 VX BBZ153338 TMBMD46Y164592519 74 1390 2006 1.227.434,80 

14 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI COMBI 
Дирекција-Београд KG 071 NU BNM372010 TMBGE45J293035191 51 1422 2008 1.280.075,80 

15 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI COMBI 
Панчево KG 194 AP BNM371985 TMBGE45J493035841 51 1422 2008 1.280.075,80 

16 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE TDI COMBI 
Зајечар  KG 071 PF BNM372016 TMBGE45J593035623 51 1422 2008 1.280.075,80 

17 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE 1,2 
Нови Сад KG 070 TU CGP451273 TMBEH45J1B3221132 51 1198 2011 1.036.134,40 

18 
ŠKODA FABIA 

AMBIENTE 1,2 
Смедерево KG 191 TĐ CGP450232 TMBEH45J7B3219210 51 1198 2011 1.036.134,40 
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19 
ŠKODA FABIA 

ELEGANCE 1,4 TDI  
Београд KG 194 AO BNV268703 TMBJF45JX93035393 59 1422 2008 1.403.969,90 

20 
ŠKODA FABIA COMBI 

AMBIENTE 1,4 TDI 1422 

ccm 

Дирекција-Београд KG 063 TR BNM373490 TMBGE45J493062571 51 1422 2008 1.280.075,80 

21 
ŠKODA FABIA 

ELEGANCE 1,4 
Вршац KG 067 ZD BBZ152136 TMBMD46Y364563216 74 1390 2006 1.243.454,80 

22 
ŠKODA FABIA 

ELEGANCE 1,4 
Зрењанин KG 067 VZ BBZ153482 TMBMD46Y164591936 74 1390 2006 1.227.434,80 

23 
ŠKODA FABIA COMBI 

AMBIENTE 1,4 TDI 1422 

ccm 

Лозница KG 063 TZ BNM373304 TMBGE45J493061212 51 1422 2008 1.280.075,80 

24 
ŠKODA FABIA 

ELEGANCE 1,4 
Панчево KG 191 SZ BBZ161107 TMBPD16Y774107099 74 1390 2006 1.227.434,80 

25 DACIA DUSTER 1,6 Београд KG 117-ĐO 
H4MD730R0

03421 
UU1HSDCVG55401239 84 1598 2016 1.426.424,03 

26 DACIA DUSTER 1,6 Ниш KG 117-ĐF 
H4MD730R0

03651 
UU1HSDCVG55401072 84 1598 2016 1.426.424,03 

27 DACIA DUSTER 1,6 Јагодина KG 117-ĐH 
H4MD730R0

03623 
UU1HSDCVG55401073 84 1598 2016 1.426.424,03 

28 DACIA DUSTER 1,6 Врање KG 117-ĐČ 
H4MD730R0

03648 
UU1HSDCVG55401070 84 1598 2016 1.426.424,03 

29 DACIA DUSTER 1,6 Крушевац KG 117-ĐĆ 
H4MD730R0

03620 
UU1HSDCVG55401069 84 1598 2016 1.426.424,03 
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30 DACIA DUSTER 1,6 Пријепоље KG 117-ĐL 
H4MD730R0

03621 
UU1HSDCVG55401238 84 1598 2016 1.426.424,03 

31 DACIA DUSTER 1,6 Лесковац KG 117-ĐP 
H4MD730R0

03676 
UU1HSDCVG55401240 84 1598 2016 1.426.424,03 

32 DACIA DUSTER 1,6 Краљево KG 117-ĐE 
H4MD730R0

03624 
UU1HSDCVG55401071 84 1598 2016 1.426.424,03 

33 DACIA DUSTER 1,6 Нови Пазар KG 117-ĐI 
H4MD730R0

03672 
UU1HSDCVG55401236 84 1598 2016 1.426.424,03 

34 DACIA DUSTER 1,6 Лозница KG 117-ĐK 
H4MD730R0

03627 
UU1HSDCVG55401237 84 1598 2016 1.426.424,03 

 

Напомена: Полиса каско осигурања се уговора на период од 12 месеци од дана закључења уговора по спроведеном поступку јавне 

набавке бр. 40/19. 

У случају постојања претходних полиса, исте ће се сматрати аутоматски раскинутим, са даном закључења уговора по 

спроведеном поступку јавне набавке бр. 40/19, осим полиса на основу којих је пријављен осигурани случај, за који до момента 

закључења овог Уговора није исплаћена штета. 

Сва наведена возила се воде као путничка, а број регистрованих места (возач + путници) је 5. 

 

 

               Датум:                                    М.П.                    Потпис одговорног лица понуђача: 

 

                                     _________________                                                      ___________________________________ 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА БР. 5 б) МОТОРНА ВОЗИЛА - ПОТПУНО КАСКО ОСИГУРАЊЕ (БЕЗ УЧЕШЋА У ШТЕТИ) СА 

РИЗИКОМ КРАЂЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ 

Ред. 

број 
Тип и модел возила 

Филијала/ 

Служба 

Регистарске 

ознаке 
Број мотора Број шасије 

Снага 

мотора 

у KW 

Запремина 

мотора у 

cm3 

Година 

произв. 

Набавна 

вредност 

(дин) 

1 
ŠKODA OCTAVIA A7 

ELEGANCE 1,6 
Нови сад KG 095 MN CLHC05640 TMBAG6NE3F0027743 77 1598 2014 2.073.653,40 

2 
ŠKODA OCTAVIA A5 

AMBIENTE 1,9 TDI 
Дирекција Београд KG 070 TI BXEE14471 TMBCS21Z3B2129101 77 1896 2011 1.465.158,80 

3 
ŠKODA OCTAVIA A5 

AMBIENTE 1,9 TDI   
ПСЗ АП Војводина KG 070 TF BXEE14495 TMBCS21Z4B2129270 77 1896 2011 1.465.158,80 

4 
ŠKODA OCTAVIA A7 

ELEGANCE 1,6 
Лесковац KG 095MI CLHC01997 TMBAG6NE2F0020895 77 1598 2014 2.073.653,40 

5 
CITROEN JUMPER 

MINIBUS 30 L1H1 2.2 

HDI 

Дирекција Београд KG 073 IZ 
PSA4HU10TRJ20

366927 VF7YABMPA11768680 88 2198 2010 2.851.400,00 

6 
ŠKODA SUPERB 

ELEGANCE 2,0 TDI 4X4 

CR 1968 ccm 

Дирекција Београд KG 073 HH CFG106635 TMBCF63T6B9020904 125 1968 2010 3.203.216,20 

7 
ŠKODA SUPERB 

AMBITION 2,0 
Дирекција Београд KG 095 MK CFFH31827 TMBCE63T4F9011546 103 1968 2014 2.621.250,00 

   8 
ŠKODA OCTAVIA A7 

ELEGANCE 1,6 
Пожаревац KG 095 ML CLHC00654 TMBA G6NE0F0019504 77 1598 2014 2.073.653,40 

9 
ŠKODA SUPERB 

ELEGANCE 2.,0 
Дирекција Београд KG 095 MH CFFH31807 TMBCE63T8F9011856 103 1968 2014 3.005.700,00 

10 
ŠKODA OCTAVIA A5 

ELEGANCE 1,9 TDI 1896 

ccm 

Шабац KG 177 LZ BXEA20235 TMBBS21Z782192724 77 1896 2008 1.744.801,10 

11 
ŠKODA OCTAVIA A5 

ELEGANCE 1,9 TDI 1896 

ccm 

Ваљево KG 063 TS BXEA20307 TMBBS21Z082193651 77 1896 2008 1.744.801,10 

12 
ŠKODA OCTAVIA A5 

AMBIENTE 1.6 
Гњилане- Рани луг KG 075 BC BSE268089 TMBCA21Z772033305 75 1596 2006    1.486.233,60 
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Напомена: Полиса каско осигурања се уговора на период од 12 месеци од дана закључења уговора по спроведеном поступку јавне 

набавке бр. 40/19. 

У случају постојања претходних полиса, исте ће се сматрати аутоматски раскинутим, са даном закључења уговора по 

спроведеном поступку јавне набавке бр. 40/19, осим полиса на основу којих је пријављен осигурани случај, за који до момента 

закључења овог Уговора није исплаћена штета. 

Сва наведена возила се воде као путничка, а број регистрованих места (возач + путници) је 5, осим за возило под редним бројем 5. 

(CITROEN JUMPER MINIBUS 30 L1H1 2.2 HDI), за које је број регистрованих места 8 (7 + 1). 

 

 

          Датум:                                         М.П.                    Потпис одговорног лица понуђача: 

 

     _________________                                                    ____________________________________ 
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Образац 3 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ И СТРУКУРЕ ЦЕНЕ 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача (улица, број и град):  

Врста правног лица (заокружити једну од 

понуђених опција): 

А)  микро 

Б)   мало 

В)   средње 

Г)   велико 

Д)   физичко лице 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача:  

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача:  

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

Начин подношења понуде (заокружити 

понуђену опцију): 

А) самостално 

Б) заједничка понуда 

Ц) са подизвођачем 
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса учесника у заједничкој понуди 

(улица, број и град): 
 

Матични број учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Порески идентификациони број учесника 

у заједничкој понуди: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса учесника у 

заједничкој понуди: 
 

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна учесника у заједничкој 

понуди и назив банке 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

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

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача (улица, број и град):  

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број 

подизвођача: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса подизвођача:  

Број телефона:  

Факс:  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду 

са подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 
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Ред. 

бр. 
ОПИС 

Премија – цена 

осигурања 

(без пореза), за 

дефинисани 

период, у дин. 

Структура цене - учешће трошкова у цени 

осигурања (премији), у % 

Техничка 

премија 

Режијски 

додатак 

Остали 

трошкови 

1.  

Осигурање грађевинских објеката на територији Републике Србије, од опасности 

пожара и неких других опасности, укључујући допунске ризике (излив воде из 

инсталација и поплаве, бујице и високе воде) на пуну вредност, за период од 12 

месеци од дана закључења уговора 

    

2. 

Осигурање машина, рачунарске опреме, намештаја и остале опреме на територији 

Републике Србије, од опасности пожара и неких других опасности, укључујући 

допунске ризике (излив воде из инсталација и поплаве, бујице и високе воде) на 

пуну вредност, за период од 12 месеци од дана закључења уговора 

    

3. 
Комбиновано осигурање опреме – сервера, свичева, UPS уређаја, телефонских 

централа, агрегата и остале опреме, са откупом амортизације и франшизе, за 

период од 12 месеци од дана закључења уговора 
    

I ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ – УКУПНО (1+2+3)   

4. а) 
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја 

(незгоде), за период од 12 месеци од дана закључења уговора 
    

4. б) 
Колективно осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких 

интервенција, за период од 12 месеци од дана закључења уговора 
    

II ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА – УКУПНО (4.а) + 4.б))   

5. а) 

Осигурање моторних возила – потпуно каско осигурање (без учешћа у штети) 

са ризиком крађе на територији Србије, за период од 12 месеци од дана 

закључења уговора 
    

5. б) 

Осигурање моторних возила – потпуно каско осигурање (без учешћа у штети) 

са ризиком крађе на територији Србије и Европе, за период од 12 месеци од 

дана закључења уговора 
    

5. ц) 

Обавезно осигурање за штету према трећим лицима са укљученим 

осигурањем путника (са осигураним сумама од 200.000 динара за случај смрти 

и 400.000 динара за инвалидитет), за период од 12 месеци од дана закључења 

уговора 

    

III 
ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – УКУПНО (5.а) + 

5.б) + 5.ц)) 
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IV 
УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА БЕЗ ПОРЕЗА НА НЕЖИВОТНА 

ОСИГУРАЊА (I+II+III) 
 

 

V ПОРЕЗ НА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА  

Σ 
УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА СА ПОРЕЗОМ НА НЕЖИВОТНА 

ОСИГУРАЊА (IV+V) 
 

 

Исплата штета ће се вршити у року од ______ дана од дана достављења комплетне документације потребне за исплату односне 

штете (попуњава понуђач). 

 

Плаћање целокупне премије осигурања наручилац врши по закључењу уговора, у дванаест једнаких месечних рата, у року од 

_______  дана од дана пријема сваког исправно сачињеног рачуна (попуњава понуђач).  

 

Важење понуде (попуњава понуђач – минимални захтевани рок важења понуде је 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда. 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене (последње три колоне горње табеле):  

У свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Последње три колоне горње табеле, односе се на процентуално 

учешће наведених категорија трошкова у понуђеној цени осигурања (премији). Прецртана поља није потребно попуњавати. 

 

 

                           Датум:                                                               М.П.                                   Потпис одговорног лица понуђача: 

 

 ________________                                                                               ______________________________ 
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Образац 4 

 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15), _________________________ (назив Понуђача), даје 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну 

набавку услуга осигурања имовине, опреме и запослених Националне службе за 

запошљавање, у отвореном поступку бр. 40/19, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

    Датум:                                    Печат:                          Потпис одговорног 

                                                                                           лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 5а 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ 

ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________ (назив понуђача / 

подизвођача), даје следећу: 

                                                        

 

И З Ј А В У 

                                                        

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо поштовали све 

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

и заштити животне средине, приликом подношења понуде за јавну набавку услуге осигурања 

имовине, опреме и запослених Националне службе за запошљавање, у отвореном поступку 

бр. 40/19.  

 

 

 

 

 

 

 

             Датум:                                Печат:                         Потпис одговорног 

                                                                                               лица понуђача / подизвођача: 

 

          __________________                                                    _______________________ 
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Образац 5б 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________ (навести назив понуђача / 

подизвођача), даје следећу: 

                                                        

И З Ј А В У 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да немамо забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку услуге 

осигурања имовине, опреме и запослених Националне службе за запошљавање, у отвореном 

поступку бр. 40/19.  

 

 

 

 

 

 

   Датум:                             Печат:                         Потпис одговорног 

                                                                                      лица понуђача / подизвођача: 

 

            __________________                                              ____________________________ 
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Образац 6 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Понуђач _______________________________ (назив понуђача), 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за набавку услуга 

превођења и услуга осигурања имовине, опреме и запослених Националне службе за 

запошљавање, у отвореном поступку јавне набавке бр. 40/19, како следи у табели: 
 
 

Описи трошкова Износ 

 

Прибављање захтеваних доказа 

  

 

Поштански трошкови 

  

 

Остали трошкови 

  

УКУПНО: 

  

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,  достави укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде. 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати 

неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно 

претходном ставу. 

 

 

  Датум:                                    Печат:                         Потпис одговорног 

                                                                                          лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише последњу страну, чиме се потврђује да се 

слаже са моделом уговора. 

Понуђач треба да попуни модел уговорима на свим назначеним местима, на којима је 

остављен слободан простор за унос података, и где је стављена напомена: (попуњава 

Понуђач). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба 

унети податке свих чланова групе понуђача (нази, седиште, директор, ПИБ и матични број 

и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним слободним 

линијама.  

Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је 

ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више 

примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. 

Последњу страницу модела уговора потписују сви чланови групе понуђача, или то чини члан 

групе понуђача који је овлашћен конзорционим уговором (споразумом) да потписује 

конкурсну документацију. 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју 

уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, 

податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе 

понуђача, у претходном пасусу). 

 

 

             

 

                        (Наручилац прилаже свој модел уговора) 
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УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ОПРЕМЕ И 

ЗАПОСЛЕНИХ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Закључен у Београду између уговарача: 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Светозара Марковића бр.37, кога заступа _________________________ (у даљем тексту: 

Осигураник - Наручилац), матични број: 17539957, порески идентификациони број: 

103277483 

 

и 

 

______________________________________, са седиштем у ____________________, ул. 

__________________________________ бр. ___________, кога заступа директор 

______________________________ (у даљем тексту: Осигуравач - Добављач), матични 

број: _____________________, порески идентификациони: ______________, број  текућег 

рачуна: ________________________________, код _______________________ банке  

(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у складу са 

упутством са претходне странице конкурсне документације ) 
 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Осигураник - Наручилац, на основу чл. 32. и 52. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива 

за подношење понуда за набавку услуге осигурања имовине, опреме и запослених 

Националне службе за запошљавање, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 26.12.2019. године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 

40/19; 

- да је Осигуравач - Добављач доставио понуду број (попуњава Наручилац) од (попуњава 

Наручилац), која у потпуности одговара Спецификацији предмета јавне набавке из 

конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог Уговора, и која 

испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације; 

- да је Осигураник - Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача 

(попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац), и Одлуке о додели уговора број (попуњава 

Наручилац) изабрао Осигуравача - Добављача за пружање предметних услуга, чиме су се 

коначно стекли услови за закључење Уговора; 

- да ће Осигуравач - Добављач предметне услуге пружати без подизвођача / са подизвођачем 

________________________________ са седиштем у _________________________, ул. 
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_______________________________, бр. ________, матични број: 

___________________________, порески идентификациони број: __________________, на 

локацији/ама ___________________________  

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са 

претходне странице конкурсне документације) 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је пружање услуге осигурања имовине, опреме и запослених 

Осигураника - Наручиоца, у свему према понуди Осигуравача - Добављача која чини 

саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Закључењем уговора Осигуравач - Добављач прихвата и преузима у обавезу да осигурава сву 

имовину, опрему и запослене Осигураника - Наручиоца и то према следећим условима: 

а) осигурање имовине, за период од 12 месеци од дана закључења уговора, и то: 

● основних средстава (грађевинских објеката, машина, рачунарске опреме, намештаја и 

остале опреме) од основних  ризика (пожар, удар грома, олуја, град, експолозија, удар 

сопственог моторног возила у осигурани грађевински објекат, манифестације и 

демонстрације, пад летелице), са допунским ризицима (излив воде из инсталација и 

поплавe, бујицe и високе воде) – спецификација бр. 1. (грађевински објекти) и 

спецификација бр. 2. (машине, рачунарска опрема, намештај и остала опрема), које су у 

прилогу и саставни су део овог Уговора 

●   комбиновано осигурање опреме–сервера, свичева, UPS уређаја, телефонских централа, 

агрегата и остале опреме, са откупом амортизације и франшизе – спецификација бр. 3. 

(опрема у централном рачунском центру, дирекцији и осталим локацијама), која је у 

прилогу и саставни је део овог Уговора 

б) осигурање лица – запослених, и то: 

● колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), за период 

од 12 месеци од дана закључења уговора - спецификација бр. 4., која је у прилогу и 

саставни је део овог Уговора 

● колективно осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких интервенција, 

за период од 12 месеци од дана закључења уговора - спецификација бр. 4., која је у 

прилогу и саставни је део овог Уговора 

ц) Осигурање моторних возила: 

● потпуно каско осигурање (без учешћа у штети) са ризиком крађе на територији 

Републике Србије, за период од 12 месеци од дана закључења уговора, за возила 

наведена у спецификацији бр. 5 а), која је у прилогу и саставни је део овог Уговора 

● потпуно каско осигурање (без учешћа у штети) са ризиком крађе на територији 

Републике Србије и Европе за период од 12 месеци од дана закључења уговора, за 
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возила наведена у спецификацији бр. 5 б), која је у прилогу и саставни је део овог 

Уговора 

● обавезно осигурање за штету према трећим лицима са укљученим осигурањем путника, 

за период од 12 месеци од дана закључења уговора, за возила наведена у 

спецификацијама бр. 5 а) и б), које су у прилогу и саставни су део овог Уговора 

Осигураник - Наручилац и Осигуравач - Добављач су сагласни да Осигуравач - Добављач 

прихвата и преузима у обавезу да осигурава и сву имовину и опрему коју Осигураник - 

Наручилац у току важења Уговора уведе као основно средство, као и све запослене које 

Осигураник - Наручилац у току важења Уговора прими у радни однос, под истим условима 

из прихваћене понуде Осигуравача – Добављача, без повећања укупне годишње премије из 

члана 4. став 1. овог Уговора.   

Све полисе осигурања имовине, опреме и запослених Наручиоца који се осигуравају по овом 

Уговору, које буду временски важеће у тренутку закључења овог Уговора, сматраће се 

аутоматски раскинутим са даном закључивања овог Уговора, осим полиса на основу којих је 

пријављен осигурани случај, за који до момента закључења овог Уговора није исплаћена 

штета. 

 

                                                                    Члан 3. 

Закључењем овог Уговора Осигуравач - Добављач прихвата и преузима у обавезу да 

осигурава остале интересе чије је осигурање регулисано важећим Условима осигурања и 

тарифама премије. 

 

 Члан 4. 

Укупна годишња премија за врсте осигурања из члана 2. Уговора, односно укупна уговорна 

вредност износи износи _____________________________ динара без пореза на неживотна 

осигурања, односно ______________________________ динара са порезом на неживотна 

осигурања (попуњава Наручилац, на основу података из понуде). 

Укупна годишња премија из претходног става формирана је на основу појединачних премија 

према врстама осигурања из понуде Осигуравача - Добављача. Појединачне премије из 

понуде су фиксне и непромењиве и формиране на основу Тарифа премија. 

Осигураник - Наручилац се обавезује да по пријему исправно сачињеног рачуна (фактуре) и 

полисе осигурања, изврши плаћање и то на рачун Осигуравача - Добављача бр. 

____________________________________________________________________________ код 

__________________________________________________________________________ банке 

(попуњава Наручилац, на основу података из понуде), у роковима и на начин наведеним на 

рачуну, полиси и у Обрасцу понуде и структуре цене који је у прилогу и саставни је део овог 

Уговора. 

Плаћање целокупне премије осигурања Осигураник - Наручилац врши по закључењу 

Уговора, у дванаест једнаких месечних рата.  

Цене морају бити фиксне током читавог периода важења Уговора. 

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 

текућој буџетској години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом 

Наручиоца за исту годину, за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац 

ће вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијског плана за ту годину. 
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Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен 

у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће се сматрати да 

Наручилац није испунио уговорне обавезе. 

 

Члан 5. 

Осигураник - Наручилац и Осигуравач - Добављач су сагласни да се допунски ризици који су 

предвиђени посебним условима осигурања не сматрају обухваћени осигурањем уколико то 

није изричито уговорено и садржано у полиси осигурања и за исте обрачуната премија. 

 

Члан 6. 

Осигураник - Наручилац је дужан да: 

       ●    током трајања осигурања обавештава Осигуравача - Добављача о свим 

              околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем; 

       ●    обавести Осигуравача - Добављача о наступању осигураног случаја. 

 

Члан 7. 

Осигуравач - Добављач се обавезује да Осигуранику - Наручиоцу пружа правовремену и 

ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати насталих штета у складу са 

одговарајућим Условима осигурања. 

 

Члан 8. 

Осигуравач - Добављач је обавезан да Осигуранику - Наручиоцу изврши исплату штете у 

року од ________ дана (попуњава Наручилац, на основу података из понуде) од дана 

достављења комплетиране документације потребне за исплату односне штете.  

Ако Осигуравач - Добављач не исплати накнаду штете, односно уговорену своту осигурања 

у року из претходног става, дужан је да Осигуранику - Наручиоцу плати затезну камату од 

дана падања у доцњу до плаћања, по стопи утврђеној Законом о висини стопе затезне камате. 

 

Члан 9. 

Осигуравач - Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог Уговора, а 

најкасније у року до 7 дана од дана закључења овог Уговора, предати Осигуранику - 

Наручиоцу две бланко соло менице којим гарантује уредно извршење својих уговорних 

обавеза.  

Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана, Осигуравач - Добављач се 

обавезује да ће Осигуранику - Наручиоцу предати пратећу документацију: правно лице -  

доказ о регистрацији менице, копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица 

Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, као и 

менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са овим 

Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације). 

Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације Уговором 

утврђених обавеза Осигуравача - Добављача и могу бити активиране у случају да Осигуравач 

- Добављач не испуњава своје уговорне обавезе. 

Достављене соло менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(''Службени гласник РС'' бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017). 
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За све време трајања Уговора Осигураник - Наручилац је у поседу меница све до испуњења 

уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају Осигуравачу - 

Добављачу. 

 

Члан 10. 

Уколико Осигуравач - Добављач не испуни своје обавезе предвиђене одредбама овог 

Уговора, Осигураник - Наручилац има право на раскид истог једностраном изјавом воље, као 

и на надокнаду евентуално проузроковане штете, настале непоступањем Осигуравача - 

Добављача у складу са одредбама овог Уговора. 

У случају из птретходног става овог члана, Осигураник – Наручилац може активирати 

примљена срества обезбеђења из члана 9. овог Уговора.  

 

Члан 11. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 

уговорне стране.  

Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци од момента ступања на снагу, тј. од дана 

потписивања, односно на краћи период од наведеног, уколико вредност извршених услуга по 

овом Уговору достигне износ укупне уговорне вредности из члана 4. став 1. и тиме престаје 

да важи.                    

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 

уговорних страна (подаци о идентификацији).                               

 

Члан 12. 

Сва питања из основа осигурања која произилазе из уговорног односа решаваће се на основу 

Услова осигурања и Тарифа премија које доносе надлежни органи Осигуравача - Добављача 

и одредби Закона о облигационим односима. 

 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан 

Привредни суд у Београду. 

 

Члан 14. 

Овај Уговор сачињен је у шест (6) истоветних примерка, по три (3) примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

       ОСИГУРАВАЧ                                                                              ОСИГУРАНИК 

        (ДОБАВЉАЧ)                                                                               (НАРУЧИЛАЦ) 

                   

                 

 

 

 

 

 



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 40/19, услуге осигурања имовине, опреме 

и запослених Националне службе за запошљавање 

 

Страница 63 од 63 

 

Прилог 1 

 

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист 

СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник РС», бр. 39/04) 

___________________________ (назив правног лица) из ________________________ (место), 

ул. _______________________, бр. ______, матични број: ____________________, ПИБ: 

_____________________ , доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића 

бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза насталих по спроведеном отвореном поступку 

јавне набавке услуге осигурања имовине, опреме и запослених Националне службе за 

запошљавање, број 40/19,  

 

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број: 

 

  I       

   

  II      

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са 

каматом и припадајућим трошковима по основу закљученог уговора о јавној набавци и 

овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са 

свих наших рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге 

имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору 

дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава 

Дужник, а 2 (два) Поверилац. 

 

Датум издавања Овлашћења: 

 

     

        ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

    М.П.                       

 


