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                                       ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА                                    Одљак I 

  

 I.1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

 

Наручилац: 

Дом здравља ,,Др Симо Милошевић” 

 

Адреса : 

Пожешка бр. 82. 11030 Београд, Србија 

 

НСТЈ ознака:  

RS11 

 

Порески идентификациони број (ПИБ):  

100974050 

 

Електронска пошта:  

javnenabavke@dzcukarica.rs 

 

Интернет страница:  

https://www.dzcukarica.rs/ 

 

Телефон: 

+381 11/3538434 

 

I.1.2. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ 

 

Назив поступка: 

“Услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“, референтни број 

1/2021 

 

Референтни бр.: 1/21 

 

Главна CPV ознака: 66510000-Usluge osiguranja 

 

Број партија: / 

 

Врста поступка:  

У складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019) 
 

Карактеристике поступка набавке: 

Закључује се уговор о набавци услуга.  

 

Kритеријум за доделу уговора: 

Цена  

 

Изабрани начин рангирања прихватљивих понуда:  

Најнижа понуђена цена 

 

mailto:javne
https://www.dzcukarica.rs/
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Резервни елементи критеријума:  
У случају да два или више понуђа понуде исти рок исплате осигуране суме, уговор ће бити додељен 

понуђачу који понуди мањи рок исплате осигуране суме. 

 

У случају да  применом  резервног критеријума  две или више понуда буду једнако рангиране, Наручилац 

ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба у складу са чл.144. став 6. ЗЈН. 

 

Електронска комуникација и размена података о набавци: 

 

Понуда / пријава се подноси путем ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ на начин описан у овом упутству. 

 

Припрема докумената у оквиру понуде / пријаве  

 

Наручилац захтева да понуђач у својој понуди / пријави приложи следеће документе:  

 

1. Образац понуде / пријаве  

2. Образац структуре понуђене цене - Образац структуре понуђене цене и упутство понуђачима како да 

попуне 

3. Модел уговора 

 

 

Привредни субјект ПОНУДУ (сва документа потребно је да буду потписана и скенирана) подноси 

Наручиоцу до истека рока за подношење понуда / пријава путем електронске поште, са назнаком: 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ - “Услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо 

Милошевић“, референтни број 1/2021 
 

Рок за доставу понуда је 06.01.2021. године у 10:00 часова 

 

 

Језик на којем понуде или пријаве може бити поднете: Српски. 

 
Део или делови понуде / пријаве сматрају се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до 

06.01.2021. године, до 10:00 часова. Наручилац ће привредном субјекту електронским путем послати 

потврду  пријема.  

 

Слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о набавци као и 

указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у истој, врши се путем електронске 

комуникације, електронском поштом на @-mail адресу : javnenabavke@dzcukarica.rs 

 

Захтев за додатним информацијама за или појашњењем у вези са документацијом могуће је упутити 

најкасније 2 дана пре предвиђеног рока за доставу понуда.  

 

Лице за контакт: Марија Јовановић, дипл. правник 

 

 

Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве: 

  

У поступку припреме понуде за предметну набавку заинтересовани привредни субјект може да формира 

групу привредних субјеката (понуђача / кандидата) ради подношења заједничке понуде/пријаве. Члан 

групе привредних субјеката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за подношење заједничке 

понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде/ пријаве у име групе привредних субјеката, 

mailto:javnenabavke@dzcukarica.rs
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чланови групе дају писаним путем. Сви чланови групе треба да попуне део у Изјави о испуњавању услова 

за квалитативни избор привредног субјекта. Понуду / пријаву припрема и подноси члан групе овлашћен за 

подношење заједничке понуде / пријаве у име групе привредних субјеката. У случају заједничке понуде / 

пријаве подаци о члановима групе део су обрасца понуде / пријаве. Код попуњавања обрасца понуде групе 

понуђача треба да се наведе вредност или проценат вредности набавке те предмет или количину предмета 

набавке коју ће извршавати сваки члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе 

кандидата ти подаци наводе се ако су познати. Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне 

Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

Припрема понуде / пријаве са подизвођачем: 

 

 Уколико понуда/пријава укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани у Агенцији за привредне 

регистре, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде/пријаве. Привредни 

субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је за сваког појединог 

подизвођача наведе: 1) податке о подизвођачу (назив подизвођача, адреса, матични број, порески 

идентификациони број, име особе за контакт). 

 2) податке о делу уговора који ће се поверити подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или 

проценту).  

3) податак да ли подизвођач захтева да му наручилац непосредно плаћа доспела потраживања за део 

уговора који је он извршио.  

Привредни субјект је дужан да за сваког подизвођача у понуди / пријави достави Изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
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Одељак II: 

II.1.) Предмет набавке 
 

II.1.1.) Назив:  “Услуга осигурања имовине и лица запослених 

у Дому здравља „др Симо Милошевић“, референтни 

број 1/2021 

Референтни број: 1/21 

II.1.2.) Главна CPV ознака: 66510000-Usluge osiguranja 

II.1.3.) Врста предмета набавке 

     Добра      Услуге      Радови  

II.1.4.) Овај предмет набавке је обликован у више партија да    не 

II.1.5.) Место извршења: 

НСТЈ ознака: РС11  

 

II.1.6.) Опис набавке  

 

Предмет набавке је набавка услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо 

Милошевић“, референтни број 1/2021 

 

Набавка је јединствена и обухвата следеће позиције: 

 

- Осигурање од пожара и неких других опасности  

- Осигурање машина од лома  

- Комбиновано осигурање електронских рачунара 

- Осигурање од провалне крађе и разбојништва 

- Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја  

- Осигурање возила 

 

Начин и услови плаћања: 

 

- Плаћање се врши У 12 једнаких месечних рата у року предвиђеном чл. 4. ст. 2. Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (осим аутоодговорности). 

- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс (осим аутоодговорности). 

 

Захтев у погледу рока важења понуде: 

 

- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

продужење рока важења понуде. 

- Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

Рок исплате осигуране суме: 

 

- Рок исплате осигуране суме је максимално 14 дана од дана пријема уредне пријаве о настанку 

осигураног случаја. 

 

Период осигурања: 

 

- Период осигурања је 01.01.2021.године до 31.12.2021. године. 
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- Време (рок) за излазак на терен ради извиђаја и процене штете не може бити дужи од 3 дана. 

  

 Уз понуду доставити: 

- Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - 

дозвола НБС за неживотно, као и дозвола НБС за животно осигурање, односно обједињена 

дозвола којом се осигуравач овлашћује да обавља послове неживотног и животног осигурања 

(решење НБС-дозвола, као и потврда НБС да није престала да важи дозвола за обављање 

послова осигурања). 

 

 

                                                                                    В. д. директора 

                                                                                        Дома дравља „Др Симо Милошевић“ 

                                                            

                                                                                       _________________________________                                                                                                           

др Ненад Бјелица 
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 Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда брoj: ________________ од __. ____________ 2021. године, за  набавку “Услуга осигурања 

имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“, референтни број 1/2021  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

 

Назив привредног субјекта:  

Адреса привредног субјекта:  

Матични број привредног субјекта:  

Порески идентификациони број привредног 

субјекта (ПИБ): 

 

 

Електронска адреса привредног субјекта (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна привредног субјекта и назив банке:  

Име особе за контакт:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2) ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) самостално 

Б) са подизвођачем 

В) као заједничку понуду 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група привредног субјекта. 

 

Датум:    _______________                                                            Име и презиме овлашћеног  

                                                                                                            лица привредног субјекта  

 

               М.П.                   __________________________________ 

                                                                                                                             Потпис  

                                                                                                            __________________________________ 

 

 

 



 

  

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ                                                                                                                                                                            JАВНИ НАРУЧИЛАЦ 

БЕОГРАД, ЧУКАРИЦА, ПОЖЕШКА БР. 82.                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

8 

 

2) Комерцијални податци понуде за набавку реф. бр. 1/2021- “Услуга осигурања имовине и лица 

запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“, референтни број 1/2021. 

ТАБЕЛА 2.1 

Б
р

. 

п
о

зи
ц

и
је

 

НАЗИВ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ЗА 

ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА 

(01.01.2021-31.12.2021) 

1. Осигурање од пожара и неких других опасности  

2. Осигурање машина од лома  

3. Комбиновано осигурање електронских рачунара  

4. Осигурање од провалне крађе и разбојништва  

5. 
Колективно осигурање запослених од последица несрећног 

случаја 

 

6. Осигурање возила  

Укупна премија  

Порез  

Укупна премија са порезом  

ТАБЕЛА 2.2. 

Рок важење понуде - Рок важења понуде је_____________(не може бити краћи од 30 

дана од дана отварања понуда) 

- У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у 

писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења 

понуде. 

- Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде 

на може мењати понуду. 

Начин и услови плаћања: 

 
 

- Плаћање се врши у 12 једнаких месечних рата у року предвиђеном 

чл. 4. ст. 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама (осим аутоодговорности). 

- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Рок исплате осигуране 

суме: 

 

- Рок исплате осигуране суме је________________( максимално 14 

дана) од дана пријема уредне пријаве о настанку осигураног 

случаја. 

Време (рок) за излазак на 

терен ради извиђаја и 

процене штете 

- Време (рок) за излазак на терен ради извиђаја и процене штете 

је__________дана (не може бити дужи од 3 дана). 

 

 
Напомене: Образац понуде привредни субјект мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико привредни субјекти подносе заједничку понуду, група привредних субјеката може да се определи да 

образац понуде потписују сви привредни субјекти из групе привредног субјекта или група привредних субјеката може да одреди 

једног привредног субјекта из групе који ће попунити и потписати образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке обликован 

у више партија привредни субјекти ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

 

Датум:    _______________                                                            Име и презиме овлашћеног  

                                                                                                            лица привредног субјекта  

 

               М.П.                   __________________________________ 

                                                                                                                             Потпис  

                                                                                                            __________________________________ 
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Образац 2. 

              ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

               

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ           

 

У складу са условима из позива и конкурсне документације „Набавка услуге осигурања имовине и 

лица запослених У дому здравља „Др Симо Милошевић“, референтни број 1/2021., спремни смо да 

извршимо услуге према спецификацији са структуром цене 

 

1. Осигурање од позара и неких других опасности 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

OSNOVNI RIZICI 

R. 

br 

Lokacija Građevinski objekti 

iskazana vrednost 

na dan 28.12.2020. 

Oprema 

1 Dom zdravlja ,,Dr Simo Milošević“ 

Objekti-zdravstvene stanice-

ambulante 

201.418.108,00 

 

87.838.836,00 

Dopunski rizik-izliv vode iz instalacijana „I rizik“ navesti vrednost do  5% od sume osiguranja 

građevinskog objekta  

R. 

br 

Lokacija Građevinski objekti 

iskazana vrednost 

na dan 28.12.2020. 

Oprema 

1 Dom zdravlja ,,Dr Simo Milošević“ 

Objekti-zdravstvene stanice-

ambulante 

10.070.905,40 4.391.941,80 

 UKUPNO 10.070.905,40 4.391.941,80 

Dopunski rizik-poplava i bujica na „I rizik“, navesti vrednost do 5% od sume osiguranja 

građevinskog objekta 

R. 

br 

Lokacija Građevinski objekti 

iskazana vrednost 

na dan 28.12.2020. 

Oprema 

1 Dom zdravlja ,,Dr Simo Milošević“ 

Objekti-zdravstvene stanice-

ambulante 

10.070.905,40 4.391.941,80 

 UKUPNO 10.070.905,40 4.391.941,80 

R. 

br 

PREDMET OSIGURANJA Suma osiguranja  Cena 

I Osnovni rizici 

1 Građevinski objekti 201.418.108,00 

 

 

2 Oprema 87.838.836,00  
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2. Осигурање машина од лома 

 

 

 

3. Комбиновано осигурање електронских рачунара 

 

 UKUPNO  

II Dopunski rizik-izliv vode iz instalacijana „Irizik“ “ navesti vrednost do  5% os sume 

osiguranja građevinskog objekta i opreme  

1 Građevinski objekti 10.070.905,40  

2 Oprema 4.391.941,80  

 UKUPNO  

III Dopunski rizik-poplava i bujica na „I rizik“ “ navesti vrednost do  5% os sume osiguranja 

građevinskog objekta i opreme  

1 Građevinski objekti 10.070.905,40  

2 Oprema 4.391.941,80  

 UKUPNO  

 UKUPNO POŽAR  

R. 

br 

Lokacija Mehanička oprema iz 

građevinskog dela 

Oprema 

1 Dom zdravlja ,,Dr Simo Milošević“ 

Objekti-zdravstvene stanice-

ambulante 

43.033.836  

 UKUPNO 43.033.836 Sutra ujutru  

R. br PREDMET OSIGURANJA Suma osiguranja Cena  

1 Mehanička oprema iz građ. dela 43.033.836  

2 Oprema 87.838.836,00  

   UKUPNO   

 Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta   

 Doplatak za otkup odbitne franšize    

 UKUPNO  

R. 

br 

Lokacija Elektronski računari 

1 Dom zdravlja ,,Dr Simo Milošević“ 

Objekti-zdravstvene stanice-ambulante 

11.733.459,00 

 

 UKUPNO  

R. 

br 

PREDMET OSIGURANJA Suma osiguranja Cena  

 Elektronski računari 11.733.459,00 

 

 

   UKUPNO   
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4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва 

 

 

 Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta   

 Doplatak za otkup odbitne franšize    

 UKUPNO  

R. 

br 

Lokacija Oprema na „I rizik““ 

1 Objekat Banovo brdo, Adresa: Požeška 82  3.590.000 

2 Objekat Žarkovo, Adresa: Nike Strugara 4 2.100.000 

3 Objekat Železnik, Adresa: Srpskih vladara 10  2.000.000 

4 Objekat Sremčica, Adresa: Beogradska 150  1.000.000 

5 Objekat Umka, Adresa:  Ilije Babića 1.300.000 

6 Stevana Đurđevića–Trošarinca 2-3 450.000 

7 ZdravstvenastanicaVelika Moštanica ,Adresa: 10. 

Oktobrabr 2 

350.000 

8 Zdravstvena stanica Ostružnica, Adresa: Karadjordjeva 2 350.000 

9 Ambulanta Rušanj ,Adresa:13.Septembra 27 380.000 

10 Stomatološka Ambulanta OŠ ,,Braća Jerković“ 

Adresa:Stjepana Stupanca 15 

150.000 

11 Stomatološka Ambulanta Hemijska škola Adresa:Lješka 

82  

150.000 

12 Stomatološka Ambulanta obdanište  ,,Sveti Sava“, Adresa: 

Požeška28  

 

150.000 

13 Stomatološka Ambulanta OŠ ,,Josif Pančić“ 

Adresa:Požeška 52  

150.000 

14 Stomatološka Ambulanta: OŠ ,,Filip Kljajić-Fića“ 

,Adresa:Gogoljeva 40  

150.000 

15 Stomatološka Ambulanta OŠ ,,Banović Strahinja“,Adresa: 

Kneza Višeslava br 15 

140.000 

16 Stomatološka Ambulanta OŠ ,,Miroslav Antić“ , Adresa: 

Crven Barjakče 6   

140.000 

17 Stomatološka Ambulanta OŠ ,,Djordje 

Krstić“,Adresa:Živka Nastića Babe 12  

130.000 

18 Stomatološka ambulanta obdanište ,,Cerak“, Adresa: 

Jablanička 28 

120.000 

19 Stomatološka Ambulanta OŠ ,,Ujedinjene nacije,“Adresa: 

Borova br 8 Beograd Cerak vinogradi 

90.000 

20 Stoamtološka Ambulanta OŠ ,,Vladimir Nazor“, 

Adresa:Milana Milojkovića 13 

110.000 

 UKUPNO 13.000.000,00 

R. br PREDMET OSIGURANJA Suma osiguranja na „I rizik“ Cena 

 Oprema 13.000.000  

 Doplatak za otkup odbitne franšize    

 UKUPNO  
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5.  Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја  

 

 

6. Осигурање возила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smrt usled 

nezgode 

Trajni invaliditet Godišnja premija po 1 

zaposlenom 

Godišnja premija za 

740 zaposlenih 

250.000 500.000   

 
Marka i tip vozila 

Godina 

proizvodnje 

Kubikaža 

cm³ 
KW AO AK 

1 Skoda Fabia Ambiente 1.0 2016 1120 44 AO AK 

2 Skoda Fabia Ambiente 1.0 2016 1120 44 AO AK 

3 Jugo 55 koral 1.1 2004 1116 40 AO / 

4 Faiat Dobio Cargo 

1.4BZNOSIVOST 720 KG 

2012 1368 70 AO AK 

5 Yugo koral  IN 1.1 2008 1116 40 AO / 

6 Fiat Ducanto Combi 

2.3Ecojet 

2016 2287 110 AO AK 

7 Škoda fabia classic1.2 2017 999 44 AO AK 

8  Renault Clio ph 25 v 

Expression 1.2  16V 

2010 1149 55 AO AK 

9 Škoda fabia classic1.2 2010 1198 51 AO AK 

10 Škoda fabia clasic1.2 2011 1198 51 AO AK 

11 Škoda fabia clasic1.2 2011 1198 51 AO AK 

12 Hyndai i30 2011 1396 80.2 AO AK 

13 Škoda fabia klassic 1.2 2010 1198 51 AO AK 

14 Škoda fabia klassic 1.2 2015 999 44 AO AK 

15 Dacia sandero Ambient 1.2 2015 1149 55 AO AK 

16 Fiat Panda  2013 1242 51 AO AK 

17 Škoda fabia ambition 1.2 2013 1198 51 AO AK 

18 Škoda fabia ambition  2013 1198 50 AO AK 

19 Škoda fabia ambition 2018 999 55 AO AK 

20 Škoda fabia ambition 2018 999 55 AO AK 

21 Škoda Karoq 2019 1458 84 AO AK 

22 Škoda fabia ambition 1.0 2019 999 44 АО АК 
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* Osiguranje AK bez učešća u šteti, sa uključenim rizikom krađe, na teritoriji Srbije i Evrope. 

* Za obavezno osiguranje AO se obračunava premija po 4. premijskom stepenu.  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ВРСТАМА ОСИГУРАЊА 

 

 

 

 

 

Датум:    _______________                                                            Име и презиме овлашћеног  

                                                                                                            лица привредног субјекта  

 

               М.П.                   _________________________________ 

                                                                                                                             Потпис  

                                                                                                            __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 

br 

PREDMET OSIGURANJA Cena 

1 Vozila  AO  

2 Vozila kasko  

 UKUPNO  

Р. БР. ВРСТА ОСИГУРАЊА  ПРЕМИЈА 

1 Осигурање од пожара и неких других опасности  

2 Осигурање машина од лома  

3 Комбиновано осигурање електронских рачунара  

4 Осигурање од провалне крађе и разбојништва  

5 Колективно осигурање запослених од последица 

несрећног случаја 

 

6  Осигурање возила  

 

Укупно без пореза 

 

 

Порез 

 

 

Укупно са порезом 
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Образац 3. 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери печатом и 

потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата. 

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је да 

парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група овластила, чиме 

потврђује да прихвата све елементе уговора. 

 

У Г О В О Р 

 ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА 

                       ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМУ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ,  

                                                               РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ 1/2021 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ:  Дом здравља ,,Др Симо Милошевић” Чукарица са седиштем у Београду, улица 

Пожешка  бр. 82, МБ. 07009429, ПИБ: 100974050, рачун 840-631667-22 код 

Министарства финансија, Управа за трезор, Филијала Чукарица, кога заступа в. 

д. директора  Ненад Бјелица (у даљем тексту: „Наручилац“) 

 

И 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ: _________________________________________________________________ 

МБ:___________________________, ПИБ____________________________, број 

рачуна____________________________, код банке______________________кога 

заступа директор ________________________ (у даљем тексту: „Изабрани 

Понуђач“) 

Под следећим условима 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је „Услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо 

Милошевић“, 

 

За јавну набавку из става 1 овог члана понуђач – осигуравач је изабран као најповољнији на основу 

извештаја о стручној оцени понуда, усвојене понуде и Одлуком директора наручиоца - осигураника бр. 

__________ од ____________ године. 

 

Члан 2. 

Услови осигурања садржани су у понуди понуђача – осигуравача бр. ____________од ____________ 

године која чини саставни део овог уговора. 

 

 Сходно означеној понуди укупна годишња премија износи ___________ динара и односи се на 

следеће ризике: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Члан 3. 

 

 Премију осигурања из чл. 2. овог уговора наручилац - осигураник плаћа месечно у износу од 

________ дана од дана службеног пријема фактуре/полисе, на рачун осигуравача 

бр:___________________________________код банке_____________________________________. 
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Члан 4. 

 

Пријављену штету по основаном одштетном захтеву понуђач – осигуравач је дужан да исплати у року 

од _______________ дана. 

Члан 5. 

 

Уговорне стране сносе последице западања у дужничку доцњу уколико не поступе у роковима из 

члана 3.и члана 4. овог уговора. 

 

Члан 6. 

 

Овај уговор ће се примењивати у трајању од 12 месеци, рачунајући од дана закључења уговора. 

 

Приликом закључења уговора, Привредни субјекат ће доставити средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ на износ од најмање 10% вредности понуде, 

важности 30 дана дуже од важења уговора како је дефинисано конкурсном документацијом. 

 

Члан 7. 

 

У току трајања уговорног односа уговарачи не могу једнострано мењати услове под којима је 

закључен ( висина премије, рок плаћања премије и рок за исплату штете и др.) 

 

У случају да до истека рока важења овог уговора наручилац – осигураник није окончао поступак јавне 

набавке, тј.није закључио нови уговор, понуђач – осигуравач је обавезан да наручиоцу – осигуранику, 

на његов захтев изда лист покрића, који ће важити до окончања поступка, односно до закључења новог 

уговора. 

               Члан 8. 

 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредносг суда у Београду 

 

Члан 9. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за Наручиоца, 

а 2 (два) примерка за Добављача. 

 

У Београду, _____________  

 

      Привредни субјект:                                                                           Наручилац: 

Дом здравља  

"Др Симо Милошевић" 

 

       ..............................................                                          ....................................................... 

                                                                                 в. д. дирекректора др Ненад Бјелица 

 

 

 

 


