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     ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА 

 
    Београд, Змај Јовина 12, телефон 2623-055 и 2633-886, факс 2181-471, 

     интернет адреса: www.ien.bg.ac.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
      ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

- ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ    - 
 
 

Jавна набавка број: 1/2020 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, маj 2020. 
 

 
Последњи дан за предају понуда   29.05.2020. године до 12.00 часова 

Јавно отварање понуда   29.05.2020. године у 12.30 часова 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 
Позив за подношење понуда  
Упутство понуђачу како да сачини понуду 
Услови за учешће у поступку јавне набавке 
Упутство о доказивању обавезних и додатних услова  
Изјава о испуњености обавезних услова – Образац 1 
Изјава о испуњености обавезних услова – уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 
Изјава о испуњености обавезних услова – уколико се подноси заједничка понуда 
Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа  – Образац 2 
Изјава понуђача да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 
Изјава члана групе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 
Образац понуде – Образац 3 
Спецификација услуге са обрасцем структуре цене – Образац 3а 
Модел уговора  
Изјава о независној понуди – Образац 4 
Образац трошкова припреме понуде  – Образац 5 

 
 

 
Укупан број страна конкурсне документације: 27 
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Наручилац: ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА 

Адреса: Београд, Змај Јовина12 

Интернет страница/мejл:                              www.ien.bg.ac.rs  
          

ПИБ наручиоца 100039294 

Матични број наручиоца: 07041144 

Шифра делатности: 7220 

Особа за контакт: Горадана Вујовић 

Телефон: 011/2633-886 

Радно време: Понедељак-Петак 
09:00-15:00 ч 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке Услуга 

Назив јавне набавке Добровољно здравствено осигурање 

Редни број јавне набавке 1/2020 

Опис услуге Услуге осигурања 

Ознака из Општег речника набавки 66510000 

Сврха спровођења набавке Набавка се спроводи ради закључења уговора 

Рок на који се уговор закључује Годину дана од дана обостраног потписивања 
 

http://www.ien.bg.ac.rs/
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, ЈН 1/2020 
 
 

Институт економских наука (www.ien.bg.ac.rs) као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности 
ради набавке услуге: „Добровољно здравствено осигурање“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 149 oд 21.05.2020. године, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

Врста наручиоца: Установа 

ОРН: 66510000 

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. 

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.  

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија ће се узети она са понуђеним дужим роком 
плаћања. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом ценом и истим роком 
плаћања, уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују сви 
понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком плаћања, а 
које ће наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће утврдити 
комисија за спровођење поступка јавне набавке.   

Не прихватају се понуде са варијантама. 

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. 
Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном.  

Документација се може преузети: 
1) на интернет страници наручиоца: www.ien.bg.ac.rs  
2) на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку 
мале вредности: „Добровољно здравствено осигурање“, број 1/2020, на адресу: Институт економских наука, 
Београд, Змај Јовина 12. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, име и телефон особе за контакт. 
Понуђач је у обавези да на предњој страни коверте наведе и заводни број понуде. 
Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене 
понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне 
понуде ће бити оцењене као неисправне. 
 
Рок за подношење понуда је 29.05.2020. године, до 12 часова. 
Отварање понуда је јавно и обавиће се 29.05.2020. године у 12:30 часова, у просторијама Института 
економских наука, Београд, Змај Јовина 12, у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за 
учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је 
издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији непосредно 
пре почетка поступка отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у 
року од три дана од дана доношења. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

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

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета 
Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна 

http://www.ien.bg.ac.rs/
http://www.ien.bg.ac.rs/
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такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 1/2020. Детаље о уплати можете погледати на сајту 
Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед 
којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком. 

Особа за контакт: Гордана Вујовић, e-mail: gordana.vujovic@ien.bg.ac.rs 

 
 

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
за јавну набавку у отвореном поступку: 
„Добровољно здравствено осигурање“ 

Редни број јавне набавке: 1/2020 
 

Понуда се подноси у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 
124/12, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 
 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

             Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.  

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за подношење понуде, Упутством 
понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима наручиоца. 
   
Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у складу са чланом 
75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
 
А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су: 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона и то:  

1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар (чл.75. ст.1. тачка 
1. Закона)  
 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. ст.1. 
тачка 2. Закона)  
 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тачка 4. Закона). 
 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде, (чл. 75. ст.2. Закона).  
 
Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1) -4): 

-  Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (Образац 1)  

Напомена: наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена 
као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

http://www.kjn.gov.rs/
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Доказ о испуњености услова из члана 75. став 2: 

-  Изјава понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 2) 

Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре из члана 78. 
Закона о јавним набавкама, исти није дужан да доказује испуњеност обавезних услова.   
 
             5.  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне                                           
набавке, aко је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тачка 5. Закона) 
 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5: 

- Решење којим се даје дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања која је предмет 
набавке (чл. 41. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004-исп, 61/2005, 61/2005-
др.закон, 85/2005-др.закон, 101/2007, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 и 139/2014 – др. закон) и Потврда 
Народне банке Србије да није престала да важи дозвола. Потврда не може бити старија шест месеци од датума 
објављиваља позива за подношење понуда на порталу.  
 
 
Б: Додатни услови учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јаве набавке, дефинисане чланом 76. став 1. и 2. Закона, и то:  
 
Додатни услов у погледу финансијског и техничког капацитета: 
 
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним 
капацитетом: 
 
1. Да понуђач апсолутном разликом између расположиве и захтеване маргине солветности на дан 31.12.2018. 
већом од 1.100.000.000,00 динара. 
 
Доказ: Образац Адекватност капитала за неживотна осигурања , стање на дан 31.12.2018. Образац АК-НО-RE 
 
2. Сертификат којим понуђач доказује да има систем пословања усаглашен са захтевом ISO 9001 - системом 
управљања квалитетом и Сертификат којим понуђач доказује да има систем пословања усаглашен са захтевом 
ISO 10002, да је његово пословање усаглашено са стандардима управљања процесима поступања по 
приговорима корисника. 
 
Доказ: Сертификати у неовереној копији Понуђач је дужан да у понуди достави у фотокопији важеће 
сертификате 
 
3. Да понуђач има исказани коефицијент ажурности у решавању штета за 2019. годину већи од 92 %, који се 
утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци Србије, Сектору за послове 
надзора над обављањем делатности осигурања,одељење за актуарске послове и статистику извештај – Број 
штета по друштвима за осигурање у 2018. години. 
Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули: 
Коефицијент ажурности = (А+Б) х 100 , где је (Ц+Д) 
А = број решених штета у 2019. години, 
Б  = број одбијених и сторнираних штета у 2019. години, 
Ц = број пријављених штета у 2019. години, 
Д = број резервисаних штета на крају 2018. године, 
* У случају подношења понуде од стране групе понуђача за потребе пондерисања понуде узеће се у обзир 
заједничка ажурност групе понуђача и то тако што се износи ставки А, Б, Ц и Д сваког члана групе уносе у 
формулу и заједно израчунавају. 
(Пример: уколико групу понуђача чине два члана, Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој 
формули: 
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(А1+А2+ Б1+Б2) 
% ажурности у решавању штета = ______________ х 100, где је (Ц1+Ц2+ Д1+Д2) 
A1 = број решених штета у 2018. години једног члана групе 
А2 = број решених штета у 2018-. години другог члана групе итд. 
 

Остали додатни услови:  

1. Додатни услов у погледу кадровског капацитета: Медицински позивни сервис (Medic Call centar), са 
минимум 5 лица са дипломом медицинског факултета који су доступни 24/7. 

Доказ : Изјава Понуђача на меморандуму 
 
2. Додатни услов у погледу покривености здравственим установама на територији Града Београда и Новог 
Сада – минимум 30 установа.  
 
Доказ : Списак здравственим установа на меморандуму 
 
3. Додатни услови у погледу референци пoнуђaча  

Да има закључене најмање 4 полисе добровољног здравственог осигурања у 2019. години, са трајањем полисе 
осигурања од најмање годину дана и где је по свакој полиси осигурано 100 лица. 

Доказ: Списак референци пoнуђaча на меморандуму 

4. Могућност укључиваља у здравствено осигурање и чланова породице заослених уз исте услове као и 
за запослене, на основу изјашњења запослених у року од 30 дана одна закључења Уговора, уз обавезу плаћања 
трошкова здравственог осигурања за чланове породице, путем административне забране. 

Понуђач је у обавези да уз понуду дoстaви Наручиоцу и пoнуду зa oсигурaњe члaнoвa пoрoдицe. 

Понуђач је у обавези да достави важеће услове осигурања који се односе на предмет јавне набавке 

Уколико понуђач не располаже финансијским и пословним капацитетом дефинисаним конкурсном 
документацијом или не достави тражена документа понуда се одбија као не прихваљива. 
 

Услови које мора да испуни и подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама; 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4. 
 

1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за 
подношење понуда  

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

 
Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чл. 81. Закона о јавним 
набавкама: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1) Закона, а додатне услове за учешће у поступку јавне набавке набавке наведене у тачки 
1, 2, 3 и 4. испуњавају заједно.  

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  
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2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за 
подношење понуда  

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

Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати засебно, а додатне 
услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају заједнички. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал 
или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву, а у складу са чл. 
79. Закона.  

Испуњеност услова из члана 75. Закона, понуђач доказује документима које подноси уз понуду. Уз понуду 
понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. до 4. ЗЈН и додатних услова из 
чл. 76. ЗЈН и конкурсне документације наручиоца.  

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 прописан начин.  

 
             ВАЖНО  
 
1. Сваки од ових критеријума мора бити документован. Докази о испуњености услова могу се доставити у 
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од Понуђача да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  
2. Приложену документацију оверити потписом и печатом и приложити по наведеном редоследу;  
3. Понуђач је дужан, да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са спуњеношћу 
услова из поступка јавне набавке. 
 
Признаваће се само референце документоване на захтевани начин из области за коју се понуда подноси. 

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о испуњености 
ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом у супротном понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива због битних недостатака. 
 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 
 
Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који је саставни део конкурсне документације. 
Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном или 
црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је 
на том месту ставити печат и параф одговорног лица.  
Понуђач може поднети само једну понуду. 
 

 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3, наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе 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 
и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама. 
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, сагласно члану 
81. Закона. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 
нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне 
документације. 
 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у затвореној коверти, овереној 
печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку у отвореном поступку: „Добровољно здравствено 
осигурање“ бр. 1/2020 на адресу: Институт економских наука, Београд, Змај Јовина 12. На полеђини коверте 
понуђач даје своју пуну адресу, име и телефон особе за контакт. На предњој страни коверте је Понуђач дужан 
да наведе заводни број понуде. 
Рок за достављање понуда је 29.05.2020. године, до 12 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде 
које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. 
Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу. 

 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

  
Јавно отварање понуда обавиће се 29.05.2020. године, у 12:30 часова у просторијама Института економских 
наука, Београд, Змај Јовина 12., у присуству овлашћених представника понуђача. 
Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији непосредно пре 
почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним 
бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача. 
 

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или 
опозив понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву 
понуде пре истека рока за подношење понуда. 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може 
изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  
Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: Институт економских наука, 
Београд, Змај Јовина 12, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или објашњењима конкурсне 
документације у поступку јавне набавке бр. 1/2020“, послати електронском поштом на адресу: 
gordana.vujovic@ien.bg.ac.rs  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор у писаном облику објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Радно време Наручиоца: Понедељак-петак, од 09:00 до 15:00 часова. 
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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити или допунити конкурсну 
документацију. 
Измене или допуне конкурсне документације биће достављене свим заинтересованим лицима за која Наручилац 
има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, 
путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на 
Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 
5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
ЦЕНА 

 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке. 
У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  наведено  је  шта  све  чини  
цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену приликом давања понуде.  
Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене не може 
се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у динарима са свим урачунатим трошковима 
који се односе на предмет јавне набавке. 
У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене  меродавна  је  јединична цена. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Законa о  јавним  
набавкама,  односно  тражиће  образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по 
добијању образложења, проверити. 
 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 
 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3 наведе рок важења понуде. Понуда мора да важи најмање 
30 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена. 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл.) таква понуда ће се 
сматрати неприхватљивом. 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду 
трошкова. 
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће Понуђачу 
надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни 
део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 9, сматраће се 
да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева дефинисани су Обрасцу 
понуде – Образац 3 и понуђеним моделом уговора. 
Плаћање ће се вршити након извршене услуге у року не краћем од 15 дана и не дужим од 45 дана од дана пријема 
исправног рачуна са пратећом документацијом. 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу ниje дозвољено да захтева аванс. 
  
            РОК НА КОЈИ СЕ УГОВОР ЗАКЉУЧУЈЕ 

 
Уговор се закључује на период од годину дана од дана обострано потписаног уговора. 
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ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 

Критеријум за избор најповољније понуде је: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА. 
             Економски најповољнију понуду чини:  

- 50% цена услуге – од чега је 40% цена, а 10% су услови плаћања; 
- 50% покривеност здравственим установама на територији Града Београда и Новог Сада – минимум 30 

установа и  
Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија ће се узети она са дужим роком плаћања. У 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом ценом и истим роком плаћања, 
уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који 
су поднели прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком плаћања, а које ће 
наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће утврдити комисија 
за спровођење поступка јавне набавке.   
 

СТРУЧНА ОЦЕНА 
 

Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не 
испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације. 
Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној фотокопији (осим 
оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена 
као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца достави оригинале 
или фотокопије оверене у суду или општини за доказе о испуњености услова.  
 

ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – НЕГАТИВНЕ 
РЕФЕРЕНЦЕ 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим потврђује да Понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1, који се односи на поступак 
који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан 
предмету за који се спроводи овај поступак. 
 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 
 

Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, захтевати додатна 
објашњења од понуђача која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 
 
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука са 
образложењем, подацима из Извештаја о стручној оцени понуда и упутством о правном средству ће бити донета 
у року од 8 дана од дана отварања понуда и наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 
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ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед 
којих је престала потреба Наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

 
ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом пријема понуде и неће 
бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни 
регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним 
актима понуђача означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају 
исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирања понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда. 
 
 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави 
на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора 
без урачунатог пореза и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана важења уговора. Меница 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране 
пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15). Захтев за заштиту права 
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.  Подносилац захтева за 
заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-
30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за 
заштиту права, број јавне набавке 19/2019. Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за 
заштиту права www.kjn.gov.rs. 
 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Закон о осигурању („Сл. гласник РС“, 
бр. 55/2004, 70/2004 - испр., 61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 101/2007, 63/2009 - одлука УС, 
107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 и 139/2014 - др. закон). 

http://www.kjn.gov.rs/
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                                                                                                                                                                          Образац 1. 

 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица 

________________________ број _____  потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у отвореном поступку 

јавне набавке услуга: „Добровољно здравствено осигурање“, редни број јавне набавке 1/2020 прописане чланом 

75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.  

 

 

 

 

 

Датум                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________                                _____________________________ 

М.П. 
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У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

Понуђач _______________________________________________ из __________________, Улица 

__________________________________ број _____  изјављује да подизвођач 

_______________________________ из _____________________________________ да испуњава обавезне 

услове за учешће у отвореном поступку јавне набавке услуга: „Добровољно здравствено осигурање“, редни број 

јавне набавке 1/2020 прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.  

  

 

 

 

Датум                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________                              _____________________________ 

М.П. 
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У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
члан групе даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

(уколико се подноси заједничка понуда) 

  

Члан групе ____________________________________ из __________________, Улица 

__________________________________ број _____  изјављује да  да испуњава обавезне услове за учешће у 

отвореном поступку јавне набавке услуга: „Добровољно здравствено осигурање“, редни број јавне набавке 

1/2020 прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.  

НАПОМЕНА: 

 

 

 

 

 

Датум                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________                                _____________________________ 

М.П. 
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Образац 2. 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица 

________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

 Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке услуга: „Добровољно 

здравствено осигурање“, редни број јавне набавке 1/2020 

Датум                             Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________                           _____________________________ 

     М.П. 
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У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица 

________________________ број _____  изјављује да је подизвођач __________________________________ из 

____________________________  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

 Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке услуга: „Добровољно 

здравствено осигурање“, редни број јавне набавке 1/2020 

 

Датум                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________                                   _____________________________ 

     М.П. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати  
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У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
члан групе даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Члан групе _____________________________________________________ из _______________, Улица 

________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

 Члан групе изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке услуга: „Добровољно 

здравствено осигурање“, редни број јавне набавке 1/2020 

 

Датум                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________                               _____________________________ 

М.П. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 
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Образац 3. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за јавну набавку у отвореном поступку 
Добровољно здравствено осигурање, бр. ЈН 1/2020 

 

Понуда број ___________ од ___________ године 

 
Понуда се подноси (заокружити): 
 
А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда 
 
 
А) Навести податке о понуђачу: 
 
1. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 
_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 
уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 
телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 
број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
понуђача _____________________________ . 

 
Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 
подизвођачем/подизвођачима: 
 
1. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 
__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 
телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 
_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 
ће предмет јавне набавке извршити у делу: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________ . 
 
2. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 
__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 
телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 
_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 
предмет јавне набавке извршити у делу: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ . 
 
3. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 
__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 
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телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 
_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 
ће предмет јавне набавке извршити у делу: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 
већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 
укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 
50%. 
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

1.  ___________________________________________________________________________, адреса 
____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 
____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 
_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
понуђача _____________________________ . 

2. ___________________________________________________________________________, адреса 
____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 
____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 
_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
понуђача _____________________________ . 

3. ___________________________________________________________________________, адреса 
____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 
____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 
_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
понуђача _____________________________ . 
 

Годишња премија по 1 запосленом (јединична цена)  
_____________ динара без пореза 

Словима  
 

Износ  пореза  %  / 

Годишња премија за 41 запослен (укупна цена)  
_____________ динара без пореза 

Рок на који се уговор закључује 12 месеци 
Рок плаћања од дана достављања фактуре (од 15 до 
45 дана) _____________  дана 

Рок важења понуде: 
(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок 
важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 
слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања:                    квартално 
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Датум 

 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

 
 
 

М.П. 
 

Спецификација услуге са обрасцем структуре цене и упутством за попуњавање 

У складу са чланом 13. Закона о осигурању, добровољно здравствено осигурање је осигурање којим се на 
основу уговора, могу обезбедити права из здравственог осигурања лицима која нису осигурана по закону 
којим се уређује обавезно здравствено осигурање, као и лицима која су осигурана по том закону, а којима 
се обезбеђује већи обим права од обима који се обезбеђује по том закону и друге врсте права из 
здравственог осигурања која нису обезбеђена тим законом.  

Укупан број запослених: 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави опште, посебне и допунске услове и клаузуле које се односе на 
осигурање које је предмет ове јавне набавке. 
 
*Систематски преглед је урачунат у суму осигурања. 
 
Напомена: Порез на премије добровољног здравственог осигурања се не плаћа на основу чл. 6. ст. 1. тач. 3. 
Закона о порезу на премије неживотних осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 68/2014 – други закон).  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у хоризонталну колону „Годишња премија по 1 запосленом“ понуђач је дужан да упише колико износи 

премија добровољног здравственог осигурања за 1 запосленог на период од 12 месеци; 
 

 у хоризонталну колону „Годишња премија за 36 запослених“ понуђач је дужан да упише колико износи 
укупна премија добровољног здравственог осигурања за 41 запослен на период од 12 месеци; 

 
Премија ће се рачунати по средњем курсу НБСа на дан отварања понуда. 

 
 
 
 

Р. 
бр. 

Осигурани ризк Лимит/ограничења 

1. Систематски преглед*- прилог 1 1 годишње  

2. Ванболничко лечење – прилог 2 Сума осигурања 1.000 евра 

Годишња премија по 1 запосленом: _____________ динара без пореза 

Годишња премија за 41 запослен _____________ динара без пореза 
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ПРИЛОГ -1 
 
 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД-ЖЕНЕ 
 
-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ- ПРЕГЛЕГ УРИНА СА СЕДИМЕНТОМ,КОМПЛЕТНА КРВНА 
СЛИКА(ЕР,ЛЕ,ХБ,ХЦТ,ФОРМУЛА), СЕ,ГЛУКОЗАКРВИ, АСТ,АЛТ,УРЕА, КРЕАТИНИН, 
ТРИГЛИЦЕРИДИ,ХОЛЕСТЕРОЛ-УКУПНИ,ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ, ЛДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 
-ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД (КОЛПОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД,ПАПАНИКОЛАУ,УЗ,УЗ ДОЈКИ) 
-КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА. ЕКГ, УЗ СРЦА ПО ПРЕПОРУЦИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛЕКАРА 
-УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ГОРЊЕГ АБДОМЕНА 
 
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД-МУШКАРЦИ 
 
-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ- ПРЕГЛЕГ УРИНА СА СЕДИМЕНТОМ,КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА 
(ЕР,ЛЕ,ХБ,ХЦТ,ЛЕ ФОРМУЛА), СЕ,ГЛУКОЗА У КРВИ, АСТ, АЛТ, УРЕА, КРЕАТИНИН, 
ТРИГЛИЦЕРИДИ, ХОЛЕСТЕРОЛ-УКУПНИ,ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ,  ЛДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 
-ПРЕГЛЕД УРОЛОГА И УЛТРАЗВУК ПОСТАТЕ, ПСА  
-КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА. ЕКГ, УЗ СРЦА ПО ПРЕПОРУЦИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛЕКАРА 
-УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ГОРЊЕГ АБДОМЕНА 
 
 
 ПРИЛОГ -2-  ВАНБОЛНИЧКО ЛЕЧЕЊЕ 
 
 

Основна покрића  
Осигурана сума 1,000€ 

Ванболничко лечење  
Прегледи код овлашћеног лекара до 40€ по прегледу 
Лабораторијска испитивања, тестови и анализе ДА 
Дијагностичке процедуре ДА искључење: ЦТ, МР и ендоскопске 

процедуре 
Испитивање неплодности НЕ 
Хитан санитетски транспорт ДА 
Дневна болница и амбулантне хируршке интервенције Ограничење: Примарна обрада ране, 

превијање и ушивање, примарна обрада 
опекотине, скидање шавова са превијањем, 
вађење страног тела из коже, уха, носа и грла 

Материјал и услуга давања терапија: ињекциона, 
инфузиона и радна без трошка лека ДА 

Терапија физикална и логопедска НЕ 
Патронажна нега НЕ 
Психијатријске услуге НЕ 
Хомеопатија и акупунктура НЕ 
Медицинско-техничка помагала НЕ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ  
ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

 
 
 

 Закључен између:  
  
Института економских наука, са седиштем у Београду, Улица Змај Јовина 12, који заступа директор др Јован 
Зубовић, (у даљем тексту: Осигураник) и  
  
_________________________ са седиштем у ________________, улица _____________________бр._____, кога 
заступа директор  _____________________ (у даљем тексту: Осигуравач) 
 
   
 Подаци о Осигуранику:                                          Подаци о Осигуравачу:  
 

ПИБ: 100039204 ПИБ:  
 

Матични бр: 07041144 Матични бр.:  
 

Број рачуна: 160-492593-92 Број рачуна:  
 

Телефон: 2633 886 Телефон:  
 

Телефакс: 2181 471 
 

Телефакс:  

Е-mail: office@ien.bg.ac.rs 
 
 

E-mail: 

        
          ОСНОВ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
 Осигураник је Одлуком о додели уговора бр _______ од ___________ године (попуњава Наручилац),  
изабрао Осигуравача као најповољнијег понуђача након  спроведеног отвореног поступка  јавне  набавке услуга 
„Добровољно здравствено осигурање“ број 1/2020. 
 
 
          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
 
Предмет уговора је набавка неживотног осигурања, односно добровољног здравственог осигурања запослених 
за период од годину дана. Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура запослене у Институту 
економских наука, а све у складу са Оштим условима добровољног здравственог осигурања и Посебним 
условима добровољног здравственог осигурања према изабраном програму, која чине саставни део овог 
Уговора.  
 Саставни део овог Уговора је и понуда Осигуравача бр. ________ од ____________ 2020. године. 
 Предмет Уговора Осигуравач ће извршити (заокружити и попунити):  
а) самостално;  
б) са подизвођачима:  
__________________________________________________  из ___________________  
__________________________________________________  из ___________________  
__________________________________________________  из ___________________ 



24 
 

в) заједнички, у групи са:  
__________________________________________________  из ___________________  
__________________________________________________  из ___________________  
__________________________________________________  из ___________________  
 

 
Закључењем уговора осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава све запослене Осигураника и 
то према следећим условима: 

 
 
 
 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

      

 ЦЕНА 

 Укупна вредност Уговора за набавку предметне услуге износи _______________ динара без пореза. 
Плаћање у ће се вршити на рачун Осигуравача _______________________ код _________________ банке. Цена 
из понуде се не може мењати током периода осигурања.  Плаћање ће се вршити квартално (уз одговарајући 
попуст за плаћање унапред) у току трајања уговора, све на основу рачуна који је давалац услуге дужан да 
испостави Осигуранику.  
 
     
            ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА 
 

Члан 4. 
 
 Осигуравач гарантује Осигуранику да ће своје уговорене обавезе обављати у складу са природом 
уговореног посла, у духу добрих пословних обичаја, са пажњом доброг привредника, у свему према правилима 
струке и позитивним нормама. Осигуравач се обавезује да по закључењу уговора, у року од _________ (највише 
пет) дана од почетка уговорног односа изда Осигуранику одговарајуће Полисе осигурања. Полиса осигурања, 
заједно са овим уговором, чини јединствени уговор о добровољном здравстевном осигурању. 
 

Члан 5. 
 
 Осигуравач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана обострано потписаног уговора, преда 
Осигуранику средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:  
оригинал сопствену бланко меницу, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру 
Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице са клаузулом ,,без протеста“, насловљеним на Институт 
економских наука, за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора (без пореза), са роком 
важности минимум 30 дана дужим од рока на који се уговор закључује.  
 
 

Р. 
бр. 

Осигурани ризк Лимит/ограничења 

1. Систематски преглед – прилог 1 1 годишње  

2. Ванболничко лечење – прилог 2 Сума осигурања 1.000 евра 

Годишња премија по 1 запосленом: _____________ динара без пореза 

Годишња премија за 41 запослен _____________ динара без пореза 

 
 

Члан 3. 
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           ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА 
 

Члан 6. 
 

 Осигураник је  дужан  да Осигуравачу у року од 15 дана од дана обострано постписаног уговора 
достави податке о запосленима, како би Осигуравач добио картицу добровољног здравственог осигурања 
која, уз идентификациони документ са фотографијом, служи као средство плаћања у здравственој установи. 

 
 
            ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7. 
 
 Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране . 

Уговор се закључује на период од годину дана. 
 Уговорне стране задржавају право да раскину овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. овог 
члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавесног пословања од стране неке од уговорних страна. 
 

Члан 8. 
 
 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе Закона о 
облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 
и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља) и Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004 - 
испр., 61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 101/2007, 63/2009 - одлука УС, 107/2009, 99/2011, 
119/2012, 116/2013 и 139/2014 - др. закон) 
 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних делова 
решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  могу  бити  решени 
споразумно, решаваће стварно надлежан суд у Зрењанину.   
 

Члан 9. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну и ступа на 
снагу даном потписивања од стране Уговарача. 

 
 
 
 

У г о в о р а ч и: 
          Осигураник                                                     Осигуравач 
      
 
_____________________                                             __________________ 
 
       
                     

    НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац закључити  са  понуђачем  
коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што  му  је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  
негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 
је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  
може  да  се определи  да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 4.  
 

 

  

 

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица 

________________________ број _____  потврђује да је понуду број ___________ од _____________ године, за 

јавну набавку у отвореном поступку: „Добровољно здравствено осигурање“, редни број јавне набавке 1/2020, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

Место:________________   М.П.              Потпис одговорног лица 

Датум:__________2020. год.                       ______________________ 
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Образац 5. 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 Понуђач _____________________________________________________ из _______________, Улица 

________________________ број _____  је у припреми понуде број _______ од ___________ 2020 године, у 

поступку јавне набавке: „Добровољно здравствено осигурање“, редни број јавне набавке 1/2020 сносио следеће 

трошкове: 

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ структура трошкова) 
1. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 
2. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 
3. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 
4. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара. 
 
 
Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара. 
 
 
НАПОМЕНА: 
 

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 

 
- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће 

понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као 

саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и печатом оверен 
Образац 7, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 
 

 
Место:________________   М.П.                     Потпис одговорног лица 

     Датум:__________2020. год.              ______________________ 
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