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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО САЧИНИТИ ПОНУДУ 
У поступку набавке путем Наруџбенице за набавку услуга –  

Услуга осигурања, редни број набавке НН - 26/18 

 

 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима. У цену морају бити 

урачунати сви трошкови Пружаоца услуге. За време трајања уговора, цена 

је фиксна.  

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана. 

 

Уговор се закључује на период школске 2018/2019. године, односно до 

износа процењене вредности предмета набавке (процењена вредност  

350.000,00 динара). 

 

Осигуравач – Пружалац услуге је дужан да Осигуранику - Наручиоцу плати 

накнаду штете по преузетим ризицима у року од  најкасније 45 дана од 

дана пријема уредно комплетиране документације Осигураника - 

Наручиоца, а Осигураник - Наручилац се обавезује да Осигуравачу – 

Пружаоцу услуге, доставља сву потребну документацију којом се доказује 

настала штета као последица осигураног ризика. 

 

Одлука о издавању Наруџбенице ће бити донета на основу највише 

понуђене укупне суме осигурања за осигуране случајеве за 1 (једног) 

ученика, без ПДВ-а, односно путем жреба у случају да две или више понуда 

имају исте цене. 

 

 

 

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ: 

 

 

- Попуњен, оверен потписом и печатом Опис – Спецификацију 

услуге са структуром ценe; 

- Попуњен, оверен потписом и печатом Образац понуде; 

- Потписану, оверену потписом и печатом Изјаву о испуњености 

услова за учешће у поступку набавке. 



 

 

Страна 2 од 5 

 

ОПИС – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНE 

 

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА  

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

 

Осигурани случајеви: 

 
1. смрт услед незгоде; 

2. инвалидитет ; 

3. прелом кости - у случају незгоде (једнократна исплата осигуране суме 

подразумева исплату накнаде и у случајевима када прелом кости не 

остави трајне последице, т.ј. инвалидитет); 

4. трошкови лечења; 

5. дневна накнада; 

6. болнички дан; 

7. хируршка интервенција; 

 

Годишња премија за 1 (једног) ученика износи 500,00 динара.  

Оквирни број ученика – 250. 
 

Осигурање важи 24 (двадесетчетири) часа дневно без обзира на место 

евентуалне незгоде, током целог периода осигурања (код куће, на путу, 

екскурзији, летовању, зимовању и сл.). 
 

Премијске стопе које је осигуравач користио при изради прихваћене 

понуде не могу се повећавати током трајања уговора о осигурању. 

Премијске стопе које је осигуравач користио при изради прихваћене 

понуде могу се смањивати и то у случајевима кад се њихово смањење 

врши променом тарифе премија осигуравача. 

 

Пружалац услуге је у обавези да под истим условима и на исти начин 

осигура и новоуписане ученике током периода осигурања код Наручиоца  

у уговореном периоду. 
 

                    Потпис овлашћеног                  

Место и датум:                                                                 лица понуђача 

  М. П.  

______________________,                       __________________________ 

 

____.____. 2018. године                                             ___________________________ 
                                                                                                             (уписати име и презиме) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда број __________ од  ____.____. 2018. године за набавку Наруџбеницом 

услуга - Услуга осигурања ученика , редни број набавке НН – 26/18: 

 

Назив Понуђача: 
 

 

Адреса Понуђача: 
 

 

Матични број Понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 

Понуђача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса Понуђача 

(e-mail): 
 

Телефон:  

Телефакс:  

Број пословног рачуна 

Понуђача: 

 

 

 

Назив банке код које се води 

пословни рачун понуђача: 
 

Име и презиме овлашћеног 

лица за потписивање уговора: 
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Р.Б. ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈЕВИ 
СУМА ОСИГУРАЊА ЗА 1 

УЧЕНИКА 

1.  СМРТ УСЛЕД НЕЗГОДЕ _________________   динара 

2.  ИНВАЛИДИТЕТ  _________________   динара 

3.  ПРЕЛОМ КОСТИ  _________________   динара 

4.  ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА _________________   динара 

5.  ДНЕВНА НАКНАДА _________________   динара 

6.  БОЛНИЧКИ ДАН _________________   динара 

7.  ХИРУРШКА ИНТЕРВЕНЦИЈА _________________   динара 

  

УКУПНА СУМА ОСИГУРАНА ЗА 1 УЧЕНИКА _________________   динара 

УКУПНА СУМА ОСИГУРАНА ЗА 250 УЧЕНИКА _________________   динара 

 
 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 ________ дана  
(минимум 30 дана од дана достављања понуде) 

 

РОК ПЛАЋАЊА 

 

 
________ дана 
(вирмански, од дана издавања рачуна - максимум 45 дана ) 

 

 

                    Потпис овлашћеног                  

Место и датум:                                                                  лица понуђача 

  М. П.  

______________________,                       __________________________ 

 

____.____. 2018. године                                             ___________________________ 
                                                                                                             (уписати име и презиме) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

ИЗЈАВА 

 
Понуђач  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

(уписати назив  и адресу понуђача) 
 

под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје изјаву, да: 
 

  

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

2) он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

3)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији, 

4) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 
 

Истовремено, понуђач изјављује да поседује финансијске, пословне, 

техничке и кадровске капацитете неопходне за квалитетно и благовремено 

извршење предмета набавке, у свему у складу са правилима струке и 

важећим законским прописима који регулишу област предмета набавке. 
 

На захтев наручиоца, спремни смо да доставимо документа којима 

доказујемо све напред наведено. 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног 

    Место и датум:                          лица понуђача 

М. П. 

______________________,                                          ___________________________ 

 

 ____.____. 2018. године                                          ___________________________ 

                                                                                     (уписати име и презиме) 


