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На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 
124/2012,  у  даљем  тексту:  Закон),  чл.  6.  Правилника  о  обавезним  елементима 
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања 
испуњености услова („Сл.  гласник РС”  бр.  29/2014),  Одлуке о  покретању поступка 
јавне набавке број ЈНМВ 07 / 2017 дел. број 558 од 10. 07. 2017 године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 07 / 2017 дел. број 557 од 10. 07. 2017. 
године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Услуге - Осигурање имовине и лица 

Апотеке Ниш ЈНМВ бр. 07 / 2017

Конкурсна документација садржи:
Поглавље Назив поглавља Страна

Садржај 2
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге 
и сл.

5

IV
Техничка документација и планови, односно документација о 
кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке 
финансијске услуге кредита 

Није 
премет ове 

набавке

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 11

Va Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. 
и 76. ЗЈН поштова 15

Vб Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 
75. ЗЈН 16

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 17
VII Образац понуде 25

VIIIа Модел уговора – партија I 30
VIIIб Модел уговора – партија II 33

IX Образац трошкова припреме понуде 36
X Образац изјаве о независној понуди 37
XI Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 38

XII
Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент 
обезбеђења –за добро извршење посла – бланко сспствену 
меницу 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Апотека Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 6
Интернет страница: www  .apotekanis.co.rs  

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ бр. 07 / 2017 су услуге – Осигурање имовине и 
лица Апотеке Ниш
Набавка се спроводи за период од две године на основу Одлуке Управног одбора 
Апотеке Ниш дел. број  01-1391 од 26.01.2017 године. 

Уговор се закључује за период од две године.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Ирена Петровић, дипл. правник.
Е - маил адреса (или број факса):    javne.nabavk  e  @apotekanis.co.rs  
телефон – факс: 018/512-296 ; 018/512-297

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 07 / 2017  3 / 39
 

mailto:%20javne.nabavke@apotekanis.co.rs
http://www.apotekanis.co.rs/


II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 07 / 2017 су услуге – Осигурање имовине и лица 
Апотеке Ниш

Шифра из општег речника набавки: 
66510000 - услуге осигурања

2. Партије
Предметна јавна набавка обликована je по партијама, и то:

Партија I: Осигурања имовине за потребе Апотеке Ниш
- Осигурање грађевинских објеката, опрема и залихе од пожара и неких других 

опасности са укљученим допунским ризицима излива воде из инсталација на 
„први ризик“ и поплаве, бујице и високе воде на ''први ризик''; 

- Осигурање машина од лома;
- Комбиновано осигурање електронских рачунара и сличних уређаја;
- Осигурање новца за време манипулације и преноса;
- Осигурање залиха од провалне крађе и разбојништва. 

Партија II: Осигурања лица за потребе Апотеке Ниш
- Колективно осигурање 228   запослених од последица несрећног случаја.
- Незгоде 
- Осигурање за случај тежих болести и хирушких интервенција 
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III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

I ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
 Допунски ризици:
 - излив воде, поплава, бујица и високе воде: 
 5% на основну суму осигурања – за грађевинске објекте;
 5% на основну суму осигурања – за опрему;
 7% на основну суму осигурања - за залихе. 

I OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI
 OSNOVNI RIZICI

LOKACIJA Građevinski objekat

Oprema 

Prosečne
 zalihe

31.12.2016RB NAZIV ADRESA GRAD

površina nabavna
(u m2)/ 
god.nabavke vrednost

1 Radna zajednica
Bulevar doktora 
Zorana Đinđića 6 Niš 205m2  (1968) 2.615.555,00 1.668.766,00 0,00

2 Zdravlje
Bulevar doktora 
Zorana Đinđića 6 Niš 96,5m2  (1968) 13.818.593,00 2.096.138,00 8.816.688,00

3 G. Matejevac G. Matejevac
G. 
Matejevac 32m2   (1962) 866.614,00 111.606,00 731.115,00

4 14. oktobar Obrenovićeva 57 Niš 119m2  (1962) 1.917.583,00 1.926.909,00 5.813.903,00
5 1.maj Kneginje Ljubice 3 Niš 70m2   (1969) 5.922.372,00 3.499.700,00 4.290.234,00

6 Železničar
Dimitrija Tucovića 
bb Niš 156m2   (1966) 4.858.525,00 1.876.046,00 3.389.629,00

7 Mediana
Bulevar doktora 
Zorana Đinđića 81 Niš 200m2   (1976) 6.581.465,00 3.408.886,00 10.301.477,00

8 Ćele kula Sinđelićev trg bb Niš
338,76m2(1963
) 17.116.712,00 3.112.066,00 12.935.295,00

9 Niška banja Niška banja
Niška 
banja   722.487,00 3.330.890,00

10 Ratko Pavlović
Ratka Pavlovića 
69 Niš 77m2  (1960) 2.769.901,00 1.114.700,00 4.789.846,00

13
Galenska 
laboratorija

Ratka Pavlovića 
69 Niš 450m2  (1979) 57.270.082,00 15.408.618,00 23.993.106,00

14 Novo selo Novo selo Novo selo   259.192,00 2.280.908,00
15 Trupale Trupale Trupale   169.842,00 646.659,00
16 Jelašnica Jelašnica Jelašnica   208.677,00 583.355,00
17 Sićevo Sićevo Sićevo   89.110,00  
18 Svrljig Hadžićeva 22 Svrljig   1.407.307,00 3.092.794,00
19 Kamenica Kamenica Kamenica   124.697,00  

20 EI
Bulevar cara 
Konstantina bb Niš

35,50m2 
(1977) 1.158.571,00 775.344,00 1.918.780,00

21 Rasadnik
Starca Vujadina 
bb Niš   401.715,00 2.807.615,00

22 Ražanj Partizanska bb Ražanj 85m2   (1990) 6.963.807,00 1.189.359,00 3.554.701,00

23 Gadžin han Gadžin han
Gadžin 
han 48m2   (1981) 893.778,00 282.228,00 1.839.978,00

24 D.Dušnik D.Dušnik D.Dušnik
35,30m2 
(1977) 1.072.590,00 137.938,00 618.418,00

25 Veliki Krčimir Veliki Krčimir
Veliki 
Krčimir   90.933,00 62.436,00

 Ličje Ličje Ličje   109.434,00 108.004,00
26 Vitoševac Vitoševac Vitoševac 34m2   (1979) 1.221.474,00 351.527,00 859.899,00
27 Z.Toponica Z.Toponica Z.Toponica   222.687,00 611.759,00
28 Čegar Vojvode Tankosica Niš 390m2  (1985) 4.245.880,00 4.553.425,00 11.695.771,00
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bb
29 Skorica Skorica Skorica   117.469,00 478.277,00

31 Merošina Merošina Merošina
99,60m2 
(1978) 1.856.234,00 1.035.333,00 4.668.351,00

32 Kalča Obrenovićeva bb Niš
45,90m2 
(1994) 20.806.273,00 149.000,00  

33 Malča Malča Malča   145.799,00  

35 Bubanj
Salvadora 
Aljendea bb Niš 66m2   (1981) 1.404.051,00 1.002.481,00 1.806.833,00

36 Gabrovac Gabrovac Gabrovac
31,70m2 
(1983) 153.700,00 515.845,00  

37 Crveni krst
Bulevar 
12.februara bb Niš   451.867,00 1.247.538,00

38 Odeljenje lekova
Vojvode Tankosića 
bb Niš 240m2   1985  1.429.449,00 39.763.040,00

39 Aleksinac 7.juli bb Aleksinac 210m2   1990 6.029.609,00 936.508,00 8.569.068,00
40 Žitkovac Žitkovac Žitkovac 112,50   1990 969.764,00 301.338,00 3.021.618,00
44 Tešica Tešica Tešica   152.536,00 680.709,00
46 Korman Korman Korman   40.408,00 275.848,00
49 Doljevac Doljevac Doljevac   398.301,00 3.880.873,00
50 Malosište Malosište Malosište   138.063,00 1.432.932,00
51 Pukovac Pukovac Pukovac   219.081,00 1.199.596,00
52 Durlan plus Despota Đurđa bb Niš   1.305.381,00 2.350.686,00

53 Nabavna služba
Vojvode Tankosića 
bb Niš   102.581,00  

54 Barbeš  Barbeš 22m2   1981 243.820,00   
55 Ličje Ličje   69.078,00  
57 Duvanište Majakovskog bb Niš   406.636,00 1.842.093,00
59 Donja Vrežina VIII kongresa bb D.Vrežina   136.500,00 1.584.724,00

61
Konferencijska 
sala

Vojvode Tankosića 
bb Niš   374.884,00  

62 Nikola Tesla Zaplanjska bb Niš   346.119,00 812.618,00
63 Ledena Stena Žrtava fašizma bb Niš   420.405,00 1.480.551,00

65 Branko Bjegović
Inženjera Birviša 
bb Niš   941.921,00 1.038.378,00

67 Jastrebac 12.februar bb Niš   1.311.073,00 1.018.451,00
68 Popovac Popovac Popovac   341.218,00 564.756,00
69 MIN Šumadijska 1 Niš   295.372,00 1.616.237,00
70 Arhiva  Nis   204.742,00  
71 Farmakoinform.  Niš   99.495,00  
72 stan u Voždovoj Voždova 24/8 Niš 34,98m2  2006 1.957.372,00 67.303,00  
73 Jed.za J.N.  Niš   178.539,00  
74 Gornja Toponica G.Toponica G.toponica   171.899,00 417.795,00

UKUPNO  162.714.325,00 59.125.961,00 188.824.232,00
OPREMA JE BEZ GRAĐEVINSKIH OBJEKATA,RAČUNARSKE OPREME I VOZILA NA DAN 31.12.2016. GODINE.

II ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА
НАПОМЕНА: уговарају се уобичајени доплаци , доплатак за откуп амортизоване 
вредности код делимичних штета и доплатак за откуп одбитне франшизе.
Маханичка опрема у саставу грађевинског објекта :
-ел.инсталације  5% од вредности објеката 
-инсталације грејања –ТА -5% од втредности грађевибнских објеката 
-водоводна и канализациона мрежа 2% од грађевинских објекта 
-уговарају се уобичајени доплаци , доплатак за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета и доплатак за откуп одбитне франшизе.

LOKACIJA MAŠINE, APARATI I 
UREĐAJIRB NAZIV ADRESA GRAD

1 Radna zajednica Bulevar doktora Zorana Đinđića 6 Niš 3.361.219,00
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2 Zdravlje Bulevar doktora Zorana Đinđića 6 Niš 822.350,00
3 Higija Obrenovićeva bb Niš  
4 G. Matejevac G. Matejevac G. Matejevac 94.556,00
5 14.okt Obrenovićeva 57 Niš 705.948,00
6 01.maj Kneginje Ljubice 3 Niš 884.472,00
7 Železničar Dimitrija Tucovića bb Niš 998.785,00
8 Mediana Bulevar doktora Zorana Đinđića 81 Niš 1.454.630,00
9 Ćele kula Sinđelićev trg bb Niš 768.987,00
10 Niška banja Niška banja Niška banja 423.842,00
12 Ratko Pavlović Ratka Pavlovića 69 Niš 330.552,00
13 Galenska laboratorija Ratka Pavlovića 69 Niš 13.749.855,00
14 Novo selo Novo selo Novo selo 167.571,00
15 Trupale Trupale Trupale 67.150,00
16 Jelašnica Jelašnica Jelašnica 49.499,00
17 Sićevo Sićevo Sićevo 32.033,00
18 Svrljig Hadžićeva 22 Svrljig 934.885,00
19 Kamenica Kamenica Kamenica 101.604,00
20 EI Bulevar cara Konstantina bb Niš 373.882,00
21 Rasadnik Starca Vujadina bb Niš 209.252,00
22 Ražanj Partizanska bb Ražanj 404.988,00
23 Gadžin han Gadžin han Gadžin han 123.187,00
24 D.Dušnik D.Dušnik D.Dušnik 51.715,00
25 Veliki Krčimir Veliki Krčimir Veliki Krčimir 1.914,00
26 Vitoševac Vitoševac Vitoševac 116.410,00
27 Z.Toponica Z.Toponica Z.Toponica 169.244,00
28 Čegar Vojvode Tankosica bb Niš 1.416.872,00
29 Skorica Skorica Skorica 28.722,00
31 Merošina Merošina Merošina 677.252,00
32 Kalča Obrenovićeva bb Niš 119.960,00
33 Malča Malča Malča 11.615,00
35 Bubanj Salvadora Aljendea bb Niš 222.812,00
36 Gabrovac Gabrovac Gabrovac 93.869,00
37 Crveni krst Bulevar 12.februara bb Niš 213.163,00
38 Odeljenje lekova Vojvode Tankosića bb Niš 607.695,00
39 Aleksinac 7.juli bb Aleksinac 599.068,00
40 Žitkovac Žitkovac Žitkovac 246.118,00
44 Tešica Tešica Tešica 112.682,00
46 Korman Korman Korman 27.928,00
49 Doljevac Doljevac Doljevac 269.599,00
50 Malosište Malosište Malosište 67.990,00
51 Pukovac Pukovac Pukovac 93.901,00
52 Durlan plus Despota Đurđa bb Niš 351.871,00
53 Nabavna služba Vojvode Tankosića bb Niš 47.188,00
54 G.Toponica G.Toponica G.Toponica 30.342,00
55 Ličje Ličje Ličje  
56 Odeljenje arhive Voždova 24 Niš  
57 Duvanište Majakovskog bb Niš 109.021,00
62 Nikola Tesla Zaplanjska bb Niš 73.063,00
63 Delijski Vis Marina Držića bb Niš  
64 Ledena Stena Žrtava fašizma bb Niš 122.107,00
62 Donja Vrežina VIII kongresa bb Niš 101.378,00
63 Branko Bjegović Inžinjera Birviša Niš 253.756,00
64 Jastrebac  Niš 457.574,00
65 Popovac Popovac Popovac 54.190,00
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66 Farmakoinfor. Niš Niš 7.501,00
67 Stan Vozdova 24 Niš 26.051,00
68 Jed.za J.N.  Niš 47.483,00
69 MIN  Niš 88.943,00
70 Arhiva Vozdova 24 Niš 180.571,00
71 konfer.sala Vojvode Tankosića bb Niš 42.435,00

UKUPNO 33.201.250,00

DATE NABAVNE KNJIGOVODSTVENE VREDNOSTI SA STANJEM NA DAN 31.12.2016. GODINE.

ZA MAŠINE, APARATE I UREĐAJE DATI VREDNOST OPREME KOJA SE OSIGURAVA OD POŽARA 
UMANJENU ZA VREDNOST NAMEŠTAJA ZA SVAKU LOKACIJU.

III КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА И СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА
НАПОМЕНА: уговарају се уобичајени доплаци , доплатак за откуп амортизоване 
вредности код делимичних штета и доплатак за откуп одбитне франшизе.

NAZIV ADRESA GRAD
ELEKTRONSKI 

RAČUNARI
   NAB.VRED.

Radna zajednica Bulevar doktora Zorana Đinđića 6 Niš 7.349.546
Zdravlje Bulevar doktora Zorana Đinđića 6 Niš 513.662
G. Matejevac G. Matejevac G. Matejev. 197.980
14.okt Obrenovićeva 57 Niš 423.868
01.maj Kneginje Ljubice 3 Niš 494.772
Železničar Dimitrija Tucovića bb Niš 514.147
Mediana Bulevar doktora Zorana Đinđića 81 Niš 425.691
Ćele kula Sinđelićev trg bb Niš 688.854
Niška banja Niška banja Niška banja 383.458
Ratko Pavlović Ratka Pavlovića 69 Niš 562.918
Galenska laboratorija Ratka Pavlovića 69 Niš 349.086
Novo selo Novo selo Novo selo 347.326
Trupale Trupale Trupale 127.881
Jelašnica Jelašnica Jelašnica 102.002
Svrljig Hadžićeva 22 Svrljig 634.633
EI Bulevar cara Konstantina bb Niš 215.597
Rasadnik Starca Vujadina bb Niš 309.216
Ražanj Partizanska bb Ražanj 370.601
Gadžin han Gadžin han Gadžin han 280.772
D.Dušnik D.Dušnik D.Dušnik 235.311
Vitoševac Vitoševac Vitoševac 128.304
Z.Toponica Z.Toponica Z.Toponica 176.426
Čegar Vojvode Tankosica bb Niš 1.041.690
Skorica Skorica Skorica 133.618
Merošina Merošina Merošina 397.869
Bubanj Salvadora Aljendea bb Niš 326.543
Crveni krst Bulevar 12.februara bb Niš 211.524
Odeljenje lekova Vojvode Tankosića bb Niš 323.420
Aleksinac 7.juli bb Aleksinac 600.097
Žitkovac Žitkovac Žitkovac 324.263
Tešica Tešica Tešica 122.698
Korman Korman Korman 134.982
Doljevac Doljevac Doljevac 406.877
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Malosište Malosište Malosište 220.768
Pukovac Pukovac Pukovac 230.691
Durlan plus  Niš 426.395
Nabavna služba  Niš 186.941
Ličje Ličje 119.158
Veliki Krčimir Veliki Krčimir  75.083
Nikola Tesla Zaplanjska bb  149.913
Ledena Stena Žrtava fašizma bb  289.213
Donja Vrežina VIII kongresa bb  205.879
Branko Bjegović Inžinjera Birviša  237.500
Duvanište Majakovskog bb Niš 200.792
Jastrebac  Niš 245.192
Popovac Popovac  241.991
Farmakoinform.  Niš 145.358
Stan  Niš 62.596
Jed.za javne nab.  Niš 163.133
MIN  Niš 282.778
Gornja Toponica Gornja Toponica G.Toponica 121.073
Konferencijska sala Vojvode tankosića bb Niš 47.579

22.507.665

IV ОСИГУРАЊЕ НОВЦА ЗА ВРЕМЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРЕНОСА
НАПОМЕНА: уговара се и доплатак за откуп одбитне франшизе.

R.B
R NAZIV ADRESA GRAD Novac za 

vreme man.
Prenos 
novca Relacija

1 Radna 
zajednica Bul.dr Z.Đinđića 6,Niš 0,00 0,00

2 Zdravlje Bul.dr.Z.Đinđića 6,Niš 60.000,00 60.000,00 Poš.šted. Z.Đinđića
3 Higija Obrenovićeva bb,Niš 0,00 0,00

4 G. Matejevac G. Matejevac 15.000,00 15.000,00 Pošta -Pariske 
komune

5 14.okt Obrenovićeva 57,Niš 49.000,00 49.000,00 Pošta u Kalči
6 01.maj Kneginje Ljubice 3,Niš 23.000,00 23.000,00 Trezor-M.Lešjanina
7 Železničar Dimitrija Tucovića bb,Niš 47.000,00 47.000,00 Pošta-D.Tucovića

8 Mediana Bul.dr.Z.Đinđića 6,Niš 101.000,00 101.000,00 Pošta- Dragiše 
Cvetkovića

9 Ćele kula Sinđelićev trg bb,Niš 260.000,00 260.000,00 Poš.šted. Z.Đinđića
10 Niška banja Niška banja 84.000,00 84.000,00 Pošta N.Banja

12 Ratko 
Pavlović Ratka Pavlovića 69,Niš 67.000,00 67.000,00 Poš.šted. 

Knjaževačka
14 Novo selo Novo selo 26.000,00 26.000,00 Pošta N selo

15 Trupale Trupale 16.000,00 16.000,00 Poš.šted. 
Knjaževačka

16 Jelašnica Jelašnica 6.000,00 6.000,00 Pošta Niška Banja

18 Svrljig Hadžićeva 22,Svrljig 53.000,00 53.000,00 Uprava za trezor 
Svrljig

20 EI Bul.Cara Konstantina bb,Niš 26.000,00 26.000,00 Pošta- Dragiše 
Cvetkovića

21 Rasadnik Starca Vujadina bb 30.000,00 30.000,00 Pošta -Trg 14. 
oktobar

22 Ražanj Partizanska bb,Ražanj 56.000,00 56.000,00 Upava za trezor 
Ražanj

23 Gadžin han Gadžin han 28.000,00 28.000,00 Pošta-G.Han
24 D.Dušnik D.Dušnik 19.000,00 19.000,00 Pošta-D.Dušnik
25 Veliki Krčimir Veliki Krčimir 11.000,00 11.000,00 Pošta-D.Dušnik
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26 Vitoševac Vitoševac 20.000,00 20.000,00 Upava za trezor 
Ražanj

27 Z.Toponica Z.Toponica 12.000,00 12.000,00 Poš.šted.-
Bul.Nemanjića

28 Čegar Vojvode Tankosica bb,Niš 163.000,00 163.000,00 Poš.šted.-
Bul.Nemanjića

29 Skorica Skorica 27.000,00 27.000,00 Uprava za  trezor- 
Aleksi.

31 Merošina Merošina 80.000,00 80.000,00 Pošta -Merošina
35 Bubanj Salvadora Aljendea bb,Niš 26.000,00 26.000,00 Pošta-D.Tucovića
37 Crveni krst Bul.12.februara bb,Niš 17.000,00 17.000,00 Pošta- Bul.12.febr.

39 Aleksinac 7.juli bb,Aleksinac 71.000,00 71.000,00 Uprava za  trezor- 
Aleksi.

40 Žitkovac Žitkovac 39.000,00 39.000,00 Pošta-Žitkovac
44 Tešica Tešica 30.000,00 30.000,00 pošta- Tešica

46 Korman Korman 15.000,00 15.000,00 Uprava za trezor-
Aleksi

49 Doljevac Doljevac 58.000,00 58.000,00 Pošta-Doljevac
50 Malosište Malosište 27.000,00 27.000,00 Pošta-Malošište
51 Pukovac Pukovac 17.000,00 17.000,00 Pošta-Doljevac

52 Durlan plus Niš 42.000,00 42.000,00 Pos.sted.-
Knjaževačka

55 Ličje Ličje 20.000,00 20.000,00 Pošta-D.Dušnik

62 Nikola Tesla           Zaplanjska  BB
 13.000,00 13.000,00 Pošta-Zaplanjska bb

63 Ledena 
Stena

    Žrtava fašizma bb,Niš
 26.000,00 26.000,00 Pošta-D.Tucovića

64 Donja 
Vrežina

       VIII kongresa bb,Niš
 19.000,00 19.000,00 Pos.sted.-

Knjaževačka

65 Branko 
Bjegović

Inženjera Birviša bb,Niš
 14.000,00 14.000,00 Pošta -Pariske 

komune
66 Duvanište        Majakovskog bb,Niš

 29.000,00 29.000,00 Pošta-D.Cvetković

67 Jastrebac         12.februar bb,Niš
 13.000,00 13.000,00 Pošta-C.Krst

68 Popovac Popovac 19.000,00 19.000,00 Pošta-D.Tucovica

69 MIN  
 20.000,00 20.000,00 Pošta Niška banja

7.000,00 7.000,00 Pošta G.Toponica
UKUPNO 1.801.000,00 1.801.000,00

V ОСИГУРАНЕ ЗАЛИХА ОД ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.08.2017.-31.07.2019.ГОДИНЕ
Допунски ризици:

- на први ризик – суме из спецификације дате у прилогу
- НАПОМЕНА: ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ВРШИ СЕ ОТКУПОМ ОДБИТНЕ ФРАНШИЗЕ

RB NAZIV ADRESA GRAD ZALIHE MERE 
ZAŠTITE 

1 Radna zajednica Bul.dr Z.Đinđića 6 Niš  да
2 Zdravlje Bul.dr.Z.Đinđića 6 Niš 1.300.000,00 na prvi rizik да
4 G. Matejevac G. Matejevac G. Matejevac 600.000,00 na prvi rizik
5 14.okt Obrenovićeva 57 Niš 700.000,00 na prvi rizik
6 01.maj Kneginje Ljubice 3 Niš 700.000,00 na prvi rizik да
7 Železničar Dimitrija Tucovića bb Niš 1.000.000,00 na prvi rizik да
8 Mediana Bul.dr.Z.Đinđića 6 Niš 1.000.000,00 na prvi rizik да
9 Ćele kula Sinđelićev trg bb Niš 500.000,00 na prvi rizik да
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10 Niška banja Niška banja Niška banja 1.000.000,00 na prvi rizik да
11 Ratko Pavlović Ratka Pavlovića 69 Niš 900.000,00 na prvi rizik да

12 Galenska 
laboratorija Ratka Pavlovića 69 Niš 500.000,00 na prvi rizik да

13 Novo selo Novo selo Novo selo 1.000.000,00 na prvi rizik
14 Trupale Trupale Trupale 1.200.000,00 na prvi rizik
15 Jelašnica Jelašnica Jelašnica 500.000,00 na prvi rizik
17 Svrljig Hadžićeva 22 Svrljig 1.600.000,00 na prvi rizik
19 EI Bul.cara Konstantina bb Niš 500.000,00 na prvi rizik
20 Rasadnik Starca Vujadina bb Niš 500.000,00 na prvi rizik
21 Ražanj Partizanska bb Ražanj 800.000,00 na prvi rizik да
22 Gadžin han Gadžin han Gadžin han 800.000,00 na prvi rizik
23 D.Dušnik D.Dušnik D.Dušnik 1.000.000,00 na prvi rizik
24 Vitoševac Vitoševac Vitoševac 1.000.000,00 na prvi rizik
25 Z.Toponica Z.Toponica Z.Toponica 500.000,00 na prvi rizik
26 Čegar Vojvode Tankosica bb Niš 500.000,00 na prvi rizik да
27 Skorica Skorica Skorica 700.000,00 na prvi rizik
29 Merošina Merošina Merošina 1.000.000,00 na prvi rizik да
32 Bubanj Salvadora Aljendea bb Niš 600.000,00 na prvi rizik да
34 Crveni krst Bulevar 12.februara bb Niš 500.000,00 na prvi rizik
35 Odeljenje lekova Vojvode Tankosića bb Niš 1.000.000,00 na prvi rizik да
36 Aleksinac 7.juli bb Aleksinac 1.500.000,00 na prvi rizik да
37 Žitkovac Žitkovac Žitkovac 1.000.000,00 na prvi rizik
40 Tešica Tešica Tešica 1.000.000,00 na prvi rizik
41 Doljevac Doljevac Doljevac 800.000,00 na prvi rizik
42 Malosište Malosište Malosište 800.000,00 na prvi rizik
43 Pukovac Pukovac Pukovac 2.000.000,00 na prvi rizik
44 Durlan plus  Niš 800.000,00 na prvi rizik
46 MIN Šumadijska Niš 500.000,00 na prvi rizik
48 Ličje Ličje 400.000,00 na prvi rizik
49 Veliki Krčimir  Veliki Krčimir 100.000,00
52 Nikola Tesla Zaplanjska bb  1.000.000,00 na prvi rizik
53 Ledena Stena Žrtava fašizma bb  1.000.000,00 na prvi rizik да
54 Donja Vrežina VIII kongresa bb  1.300.000,00 na prvi rizik
55 Branko Bjegović Inženjera Birviša bb  1.000.000,00 na prvi rizik
56 Duvanište Majakovskog bb  800.000,00 na prvi rizik
57 Popovac Popovac  1.000.000,00 na prvi rizik
58 Jastrebac 12.februr  bb nis  1.000.000,00 na prvi rizik

UKUPNO 39.200.000,00

V - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА

1. 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:

1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

1.2.  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. тач. 2) ЗЈН);

1.3.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. тач. 4) ЗЈН);

1.4. 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. ЗЈН).

1.5.  Да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН.          
Дозвола за обављање одговарајуће делатности издата од Народне Банке Србије.

Додатни услов:
Да понуђач није у последњих 6 месци рачунајући од дана  објављивања позива на 
Порталу јавних набавки  био у блокади  дужој од 7 дана. 

Понуђач изјаву даје под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу. 
(Члан 26. ЗЈН.)

2. 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 гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

 
 Образац изјаве о независној понуди

Доказ: писана изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.
Образац изјаве дат је у Поглављу X из конкурсне документације

1.3 Уколико понуђач подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.

1.5 Уколико понуду подноси  група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
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                        УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност  обавезних и додатних услова  за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
- Изјаве (Образац  изјаве  понуђача,  дат  је  у  поглављу  Vа, којом  под  пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку  јавне  набавке  из  чл.  75.  и  76.  Закона,  дефинисане  овом  конкурсном 
документацијом, 
- Изјава о ипуњености услова из члана 75. и 76. Закона мора да буде потписана 
од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
 Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
- Услов  из  члана  (чл.  75.  ст.  1.  тач.  5)  Закона)  да понуђач  има  важећу  дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем Дозволе за обављање одговарајуће делатности издата од 
Народне Банке Србије;

- Писана изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. Образац изјаве дат је у Поглављу X 
из конкурсне документације 

Понуђач доставља Средства финансијског обезбеђења: 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде може се досатвити за 
обе партије- једна меница.

- Средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност  понуде  и  то бланко 
сопствену  меницу,  која  мора  бити  евидентирана  у  Регистру  меница  и 
овлашћења  Народне  банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом  и 
потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом  од  10%  од  укупне  вредности  понуде   без  ПДВ-а.   Меница  важи 
најмање колико и  важност понуде.

 Уз меницу мора бити достављена :
- копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
- Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за 
добро извршење посла – бланко сoпствену меницу. - Поглавље XII 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се за 
сваку партију појединачно.
Меницу за добро извршење посла прилаже само онај понуђач који буде био изабран 
као  најповољнији  понуђач  и  то  за  сваку  партију  посебно.  Приликом  подношења 
понуде  понуђач  попуњава  само  Образац  изјаве  понуђача  да  ће  приложити 
инструмент обезбеђења – за добро извршење посла Поглавље XII 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V б ), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа.
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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.

Vа - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 07 / 2017  14 / 39
 



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________ [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке услуге: Осигурање имовине и лица Апотеке 
Ниш, број ЈНМВ 07 / 2017, за партију ______________испуњава све услове из чл. 75. 
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то:

1) Понуђач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у 
одговарајући регистар; (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Понуђач  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; чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Понуђач 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. тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о 
заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне 
средине, као и да немају  забрану обављања делатности која је на снази у 
време  подношења понуде за предметну јавну набавку  (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

5) Да понуђач није у последњих 6 месци рачунајући од дана објављивања 
    позива на Порталу јавних набавки  био у блокади  дужој од 7 дана. 

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П.  _______________

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача  ,   Изјава  мора  бити 
потписана  од  стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача из  групе  понуђача и 
оверена печатом.

V б - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _________________________________________________ [навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуге: Осигурање имовине и лица 
Апотеке Ниш, број ЈНМВ 07 / 2017, за партију _______________ испуњава све 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Подизвођач  и  његов  законски  заступник  нису осуђивани  за  неко  од 
кривичних  дела  као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  нису 
осуђивани за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против 
животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Подизвођач 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. тач. 4) ЗЈН);

4) Подизвођач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о 
заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне 
средине  и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П.  _________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште  у  затвореној  коверти  или 
кутији,  затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: 
АПОТЕКА НИШ

Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ( услуге )

Осигурање имовине и лица Апотеке Ниш 
ЈН бр. 07 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20. 
07. 2017 године до 10:00 часова.

Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  дана  20. 07. 2017 године  у  10:15  у 
просторијама Апотеке Ниш ул. Булевар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш . 
Наручилац ће,  по пријему одређене понуде,  на коверти,  односно кутији  у  којој  се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу  приспећа.  Уколико  је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 
се неблаговременом.
 
Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:

• Образац понуде   – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси 
тражене податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде, понуђач мора да 
попуни, а образац овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није 
исправно попуњен, потписан или оверен понуда ће бити одбијена као 
НЕПРИХВАТЉИВА;Образац дат у поглављу VII Конкурсне документације.

• Модел уговора   - Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити 
закључен са одабраним понуђачем. Понуђач је дужан да попуни сва поља, 
парафира, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да се 
слаже са моделом уговора. Образац дат у поглављу VIII Конкурсне 
документације.

• Образац изјаве о испуњавању услова из чл.75 и чл.76 Закона   – Понуђач 
попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све услове из 
члана 75. и 76. ЗЈН односно услове дефинисане конкурсном документацијом; 
Образац дат у Поглављу Va Конкурсне документације.

• Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни   –
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке,. 
Образац дат у поглављу IX Конкурсне документације.

• Образац изјаве о независној понуди   - Понуђач попуњава тако што уписује 
тражене податке и тиме потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно, без договора са другим 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 07 / 2017  17 / 39
 



понуђачима или заинтересованим лицима. Образац дат у поглављу X 
Конкурсне документације.

• Дозвола за обављање одговарајуће делатности издата од Народне Банке 
 Србије;

• Средств  а  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност  понуде   и  то  бланко 
сопствену меницу,  која  мора бити евидентирана  у  Регистру меница и  овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а.  Уз  меницу мора бити достављенакопија  картона депонованих 
потписа  који  је  издат  од  стране пословне  банке  коју  понуђач  наводи у  меничном 
овлашћењу – писму. Важност менице најмање колико и важност понуде.
 Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења –     за добро   
извршење посла – бланко с  o  пствену меницу. -     Поглавље XII     
Меницу за добро извршење посла прилаже само онај понуђач који буде био изабран 
као  најповољнији  понуђач  и  то  за  сваку  партију  посебно.  Приликом  подношења 
понуде  понуђач  попуњава  само  Образац  изјаве  понуђача  да  ће  приложити 
инструмент обезбеђења – за добро извршење посла Поглавље XII 

Средство   финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се за   
сваку партију појединачно.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  потписују  и  печатом  оверавају  сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе  који  ће  потписивати  и  печатом  оверавати  обрасце  дате  у  конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном  одговорношћу  (нпр.  Изјава  о  независној  понуди,  Изјава  о  испуњавању 
услова из чл.  75 и 76.  Закона),  који морају бити потписани и оверени печатом од 
стране свагог  понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да 
један  понуђач  из  групе  потписује  и  печатом  оверава  обрасце  дате  у  конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном 
и  кривичном  одговорношћу), наведено  треба  дефинисати  споразумом којим  се 
понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на  извршење  јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка обликована је по партијама, и то:

Партија 1: Осигурања имовине за потребе Апотеке Ниш
- Осигурање грађевинских објеката, опрема и залихе од пожара и неких других 

опасности са укљученим допунским ризицима излива воде из инсталација на 
„први ризик“ и поплаве, бујице и високе воде на ''први ризик''; 

- Осигурање машина од лома;
- Комбиновано осигурање електронских рачунара и сличних уређаја;
- Осигурање новца за време манипулације и преноса;
- Осигурање залиха од провалне крађе и разбојништва. 

Партија 2: Осигурања лица за потребе Апотеке Ниш
- Колективно осигурање 228  запослених од последица несрећног случаја.
- Незгоде 
- Осигурање за случај тежих болести и хирушких интервенција 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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У року за  подношење понуде понуђач може да измени,  допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 

АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића број 6, 18000 Ниш

са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку (услуге) Осигурање имовине и 
лица Апотеке Ниш ЈН бр. 07 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

са назнаком: „Допуна понуде за јавну набавку (услуге) Осигурање имовине и 
лица Апотеке Ниш ЈН бр. 07 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

са назнаком: „Опозив понуде за јавну набавку (услуге) Осигурање имовине и 
лица Апотеке Ниш ЈН бр. 07 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

са назнаком: „Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге) Осигурање 
имовине и лица Апотеке Ниш ЈН бр. 07 / 2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 
заједничкој  понуди или као подизвођач,  нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.
У  Обрасцу понуде  (поглавље  VII),  понуђач  наводи на  који  начин  подноси  понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико  понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан  је  да  у  Обрасцу понуде 
(поглавље  VII) наведе  да  понуду  подноси  са  подизвођачем,  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. 
Понуђач  у  Обрасцу  понуде наводи назив  и  седиште  подизвођача,  уколико  ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
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. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени  у  поглављу V конкурсне  документације,  у  складу  са  упутством  како  се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља Vб).
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.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група 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) до 
6) Закона и то податке о: 
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• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
• понуђачу који ће издати рачун, 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група  понуђача  је  дужна  да  достави  све  доказе  о  испуњености  услова  који  су 
наведени  у  поглављу V конкурсне  документације,  у  складу  са  упутством  како  се 
доказује испуњеност услова  .Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
Задруга  може поднети понуду самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара или 
заједничку понуду у име задругара.
Ако  задруга  подноси  понуду  у  своје  име за  обавезе  из  поступка  јавне  набавке  и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова   плаћања     премије осигурања     
Рок плаћања понуђач уписује у обрасцу Понуде Поглавље VII.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача., месечно у 24 рата . Рок плаћања не 
може  бити  краћи  од  15  дана  од  дана  пријема  фактуре.  Авансно  плаћање  није 
дозвољено.

9.2.   Захтеви у погледу рока   за исплату   накнаде из осигурања од дана од утврђивања   
обавезе и њене висине
Рок за исплату накнаде из осигурања од дана од утврђивања обавезе и њене висине 
понуђач уписује у образац Понуде Поглавље VII.

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде понуђач уписује у образац Понуде Поглавље VII
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.

10. ВАЛУТА  И  НАЧИН  НА КОЈИ МОРА ДА  БУДЕ  НАВЕДЕНА И  ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена  мора  бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  пореза  са  урачунатим  свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Цена услуге исказана је са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет 
јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО 
ОРГАНУ  ИЛИ  СЛУЖБИ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ  ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ,  ЗАШТИТИ  ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
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Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи,  Министарства 
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I   - Уз понуду, сви понуђачи достављају:  
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, а уз исту мора бити достављено

- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде. 

- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат  од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи у  меничном овлашћењу – 
писму..

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду; 
- понуђач  коме је  додељен уговор  благовремено не  потпише уговор  о  јавној 

набавци; 
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе  средство обезбеђења за  добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
- Наручилац ће вратити  менице понуђачима са којима није закључен уговор, 

одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
- Уколико  понуђач  не  достави  меницу понуда  ће  бити  одбијена  као 

неприхватљива.
- Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за 

добро извршење посла – бланко сoпствену меницу. - Поглавље XII 
Меницу за добро извршење посла прилаже само онај понуђач који буде био изабран 
као  најповољнији  понуђач  и  то  за  сваку  партију  посебно.  Приликом  подношења 
понуде  понуђач  попуњава  само  Образац  изјаве  понуђача  да  ће  приложити 
инструмент обезбеђења – за добро извршење посла Поглавље XII 

13. ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може,  у  писаном  облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на  е-маил javne  .  nabavke  @apotekanis.co.rs   или факсом на број 
018 / 512 - 297 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 07 / 2017”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде 
телефоном  није  дозвољено.  Комуникација  у  поступку  јавне  набавке  врши  се 
искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у 
писаном облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења која  ће  му помоћи  при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу  оставити  примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,  наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  која  ће  бити  са  клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје  се  у  висини  од  15%  ,   од  укупне  вредности  уговора  без  ПДВ-а, са  роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  СЕ  ДОДЕЉУЈЕ  УГОВОР  И  МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА  ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  „Најнижа 
понуђена цена“. 

18. ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену  предност ће се 
дати понуђачу са  краћим роком за исплату накнаде из осигурања.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач  је  дужан да у  оквиру своје  понуде  достави  изјаву  дату  под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне 
средине,  као и да гарантује да је  ималац права интелектуалне својине.  (Образац 
изјаве –Поглавље Va).

20. КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА  И  ОДГОВОРНОСТ  ЗА  ПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената,  као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се 
Републичкој  комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки,  а  предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници 
наручиоца, електронском поштом на адресу  javne  .  nabavke  @  apotekanis  .  co  .  rs   факсом 
на број  (018)512-297 или препорученом пошиљком са повратницом,  на адресу ул. 
Булевар  Др  Зорана  Ђинђића  6  Ниш,  у  радно  време  Наручиоца,  и  то  од  7:00-
15:00.Захтев примљен после наведеног времена, сматраће се да је примљен првог 
наредног радног дана. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву  за  заштиту  права  наручилац  обавештава  све  учеснике  у  поступку  јавне 
набавке,  односно  објављује  обавештење  о  поднетом  захтеву  на  Порталу  јавних 
набавки и својој  интернет страници,  најкасније у  року од 2 дана од дана пријема 
захтева.
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  7  дана  пре 
истека  рока  за  подношење понуда  а  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека 
рока  за  подношење  понуда  ,  без  обзира  на  начин  достављања  и  уколико  је 
подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а 
наручилац исте није отклонио.
У  том  случају  подношења  захтева  за  заштиту  права  долази  до  застоја  рока  за 
подношење понуда. После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или 
одлуке  о  обуставипоступка  јавне  набавке,  рок  за  подношење захтева  за  заштиту 
права  је  10  дана  од дана пријема одлуке.Захтевом за  заштиту  права  не могу  се 
оспоравати радње наручиоца предузете упоступку јавне набавке ако су подносиоцу 
захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока 
за подношење понуда, 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 из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл.  109.  Закона,  рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки

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, 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. 
Наручилац  може  да  одлучи  да  заустави  даље  активности  у  случају  подношења 
захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара u поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку 
јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда.
(број жиро рачуна: 840 – 30678845 - 06, 
шифра плаћања: 153 или 253, 
позив на број: ЈНМВ 07 / 2017 
сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права /Апотека Ниш/
корисник: Буџет Републике Србије
назив уплатиоца,  односно назив подносиоца захтева за  заштиту права за  којег  је 
извршена уплата таксе
потпис овлашченог лица банке 
Ближе упутство о попуњавању налога за пренос тј. уплатнице можете пронаћи на 
интернет  страници:  http  ://  www  .  kjn  .  gov  .  rs  /  ci  /  uputstvo  -  o  -  uplati  -  republicke  -  administrativne  -  
takse  .  html   и  на  интернет  страници  http  ://  www  .  kjn  .  gov  .  rs  /  download  /  Taksa  -  popunjeni  -  
nalozi  -  ci  .  pdf   
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона. 
У случају да је  поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 07 / 2017  24 / 39
 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html


VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – 
Осигурање имовине и лица Апотеке Ниш ЈНМВ број 07 / 2017 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора:

2) 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 понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:
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Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

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 има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,  
потребно је  да се наведени образац копира у  довољном броју  примерака,  да  се 
попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

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 од 
места  предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у 
довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  
учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка услуге – Осигурање имовине и 
лица Апотеке Ниш

Партија I : Осигурања имовине за потребе Апотеке Ниш
- Осигурање грађевинских објеката, опрема и залихе од пожара и неких других 

опасности са укљученим допунским ризицима излива воде из инсталација на 
„први ризик“ и поплаве, бујице и високе воде на ''први ризик''; 

- Осигурање машина од лома;
- Комбиновано осигурање електронских рачунара и сличних уређаја;
- Осигурање новца за време манипулације и преноса;
- Осигурање залиха од провалне крађе и разбојништва. 

Партија I - Осигурање имовине за период 01.08.2017. - 31.07.2019. године
Р. 

бр. Врста робе Износ премије без порезе

I

Осигурање грађевинских објеката, опрема и залихе 
од пожара и неких других опасности са укљученим 
допунским ризицима излива воде из инсталација 
на „први ризик“ и поплаве, бујице и високе воде на 
''први ризик''; 

 

II Осигурање машина од лома

III Комбиновано осигурање електронских рачунара и 
сличних уређаја

IV Осигурање новца за време манипулације и 
преноса

V Осигурање залиха од провалне крађе и 
разбојништва

Укупна цена - премија за све наведене врсте 
осигурања, без пореза  

Порез на неживотно осигурање  

Укупна цена - премија за све наведене врсте 
осигурања, са порезом  

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
(самостално, заједничка понуда или са подизвођачем)  

Рок за исплату накнаде из осигурања
од дана од утврђивања обавезе и њене висине  

Важење понуде (минимално 30 дана од дана јавног 
отварања понуда)  

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ:  

Плаћање премије у 24 једнаких месечних рата без 
камате (порез се плаћа уз прву рату премије).

Рок плаћања износи 15 (петнаест) дана од дана 
пријема рачуна који је издат за извршену услугу.

Место и датум          Потпис овлашћеног лица:

                                                                              
М.П.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка услуге – Осигурање имовине и 
лица Апотеке Ниш
Партија II: Осигурања лица за потребе Апотеке Ниш

- Колективно осигурање 228 запослених од последица несрећног случаја.

Партија II - Осигурање лица у Апотеци Ниш за период 01.08.2017 - 31.07.2019.г
Колективно осигурање запослених од послеице несрећног случаја (незгоде)
Колективно осигурање 228 запослених од последица несрећног случаја.
Осигурања запослених односи се на несрећне случајеве који би могли да се десе осигуранику 
било где у току 24 часа.

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ Сума осигурања
Премија по једном 
запосленом за 12 

месеци 

Премија за 228 
запослена радника 

за 12 месеци 
 Трајни  инвалидитет 350.000,00
Смрт услед незгоде 200.000,00
Трошкови лечења услед 
незгоде 20.000

Теже болести 50.000,00
Хирушка интервенција 50.000,00
Укупан број запослених 228
Укупна цена - премија, за све наведене врсте 
осигурања без порезе за 12 месеци  

Укупна цена - 
премија, за све 
наведене врсте 
осигурања без порезе 
за 24 месеца по 
запосленом 

Премија за 228 
запослена радника 

за 24 месеца

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
(самостално, заједничка понуда или са 
подизвођачем)

 

Рок за исплату накнаде из осигурања
од дана од утврђивања обавезе и њене висине  

Важење понуде (минимално 30 дана од дана јавног 
отварања понуда)  

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ:  

Плаћање премије у 24 месечних рата без 
камате(порез се плаћа уз прву рату премије).

Рок плаћања износи 15 (петнаест) дана од дана 
пријема рачуна који је издат за извршену услугу.

Место и датум           Потпис овлашћеног лица:

                                                                              
М.П.

Напомене: 
Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и  потпише,  чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи  
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде  
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потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача  
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом  
оверити образац понуде.
Уколико  је  предмет  јавне  набавке  обликован  у  више  партија,  понуђачи  ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII а - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуге – ЗА ПАРТИЈУ I - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЈНМВ број 07 / 2017

Понуђач  је  дужан  да  попуни  сва  поља,  парафира,  овери  печатом  и 
потпише модел уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора.

Закључен у Нишу дана ____. ____. 2017. год. између уговорних страна:
 
1. АПОТЕКА НИШ, ул. Бул. др Зорана Ђинђића 6, Медијана, Ниш, кога заступа 
В.Д. директор Дипл. ецц Радојко Матић, спец. (у даљем тексту Осигураник) 
Мат. бр.: 07283741
Шифра делатности: 4773
ПИБ: 100334157
Бр.тек. рач.: 840-580761-85

и

2.  ________________________________, ул.  ____________________________, 
општина  _____________________,  место  ____________________, кога  заступа 
директор ___________________________________ (у даљем тексту Осигуравач)
Матични број: _____________________________
Регистарски број: _____________________________
Шифра делатности: _____________________________
Евиденц. у сист. ПДВ-а: _______________________
ПИБ: _____________________________
Бр.тек. рач.: _____________________________ код Банке ________ 
Контакт телефон: _____________________________

Понуђач услуге које су предмет овог уговора пружиће (заокружити и попунити):

а) самостално

б) са подизвођачем :
1. _________________________________ из ____________________________ , 
2. _________________________________ из ____________________________ ,

в) заједнички у групи са:
1. _________________________________ из ____________________________ , 
2. _________________________________ из ____________________________ ,

Члан 1.
Предмет  овог  уговора  је  набавка  услуга  Осигурање  имовине  и  лица  за  потреба 
Апотеке Ниш, за  период  2017-2019. година , по партијама (ЈНМВ 07 / 2017), и то за 
партију I -Осигурање имовине.
Укупна  цена  осигурања  имовине  –  прeмија  износи  ______________________  без 
обрачунатог  пореза  на  неживотно  осигурање,  а  са  порезом 
________________________ динара.
Премијске стопе су фиксне за све време трајања уговора.
Уговор  се може  реализовати  максимално  до  износа  процењене  вреднсти  јавне 
набавке за партију број I -Осигурање имовине.
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 која износи __________________ динара без ПДВ-а (попуњава наручилац).
Укупна  уговорена  вредност  на  основу  дате  и  усвојене  понуде  се  може  увећати 
изузетно, само у случају прибаваљања нових непокретности и опреме у току важења 
овог уговора и повећање може бити минимално и не сме прећи процењену вредност 
набавке за ову партију.

Члан 2.
Осигураник се обавезује да доспелу премију осигурања плаћа у двадесет четири (24) 
једнаких месечних рата без камате (порез се плаћа уз прву рату), у року од петнаест 
(15) дана, од дана достављања рачуна од стране Осигуравача.

Члан 3.
Осигуравач се обавезује да у случају настанка осигураног случаја исплати накнаду из 
осигурања у року од _____________ дана од дана утврђивања обавезе Осигуравача и 
њене висине. 
Рок за увиђај и процену штете је _________од момента пријаве осигураног случаја.

Члан 4.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања одговарајућих Полиса осигурања од 
стране Осигураника и Осигуравача, на обрасцу који утврђује Осигуравач и који чини 
саставни део овог уговора највише до уговореног износа ове јавне набавке,  и  важи 
ДВЕ ГОДИНЕ дана од дана потписивања. 
Осигуравач се обавезује да Осигуранику преда услове Осигурања, који чине саставни 
део овог уговора.
У случају да је Осигуравач група понуђача, носилац посла (овлашћени представник 
групе понуђача) је дужан да изда полисе из става 1. овог члана и да врши исплату 
штета.

Члан 5.
Осигуравач се обавезује да у случају настанка уговореног осигураног случаја поступа 
у свему у складу са условима Осигурања, који чине саставни део уговора. 

Члан 6.
Измене  и  допуне  текста  овог  Уговора  могуће  су  само уз  пристанак  обе  уговорне 
стране закључивањем Анекса Уговора.

Члан 7.
Уговор се закључује за период од 2 (две) године,  и важи од 01. 08. 2017. године, до 
31. 07. 2019 године. 
Обавезе које доспевају по овом уговору у нардној буџетској години биће реализоване 
највише до  износа сресдтава који  ће за  ту намену бити одобрена у  тој  буџетској 
години.

Члан 8.
Уколико  дође  до  реализације  централног  тендера  за  набавку  услуга  осигурање 
имовине и лица за здравствене установе из Плана мреже  ,  овај уговор аутоматски 
престаје да важи даном потписивања уговора по основу спроведене централизоване 
јавне набавке.

Члан 9.

Уговорне  стране  у  случају  спора  уговарају  надлежност,  стварно надлежног  суда  у 
Нишу.

Члан 10.
Осигуравач се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Осигуранику, за 
добро извршење посла, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на износ 
од 10% вредности Уговора, за сваку партију појединачно, за корисника соло менице и 
потписану и оверену печатом бланко соло меницу регистровану код НБС са роком 
важности који је најмање 5 дана дужи од истека рока за који је уговор закључен. Ако 
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се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Уз меницу доставити и фотокопију картона депонованих потписа.

Члан 11.
Овај  Уговор  сачињен  је  у  4 (четири)  истоветна примерака,  од  којих  се  2 (два) 
примерка налазе код Осигураника, а 2 (два) код Осигуравача.

Члан 12.
Саставни део овог Уговора су његови прилози, како следи:

- Понуда Понуђача заведена код Наручиоца под бр. _______ од _____ 
2017. године

- Гаранција из члана 10. овог уговора 

- Услови осигурања и Полиса осигурања.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Осигуравач Осигураник

 АПОТЕКА НIШ
Директор, В. Д. Директор,

Дипл. ецц Радојко Матић, спец.
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VIIIб - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуге – ЗА ПАРТИЈУ II - Осигурање лица ЈНМВ број 07 / 2017

Понуђач  је  дужан  да  попуни  сва  поља,  парафира,  овери  печатом  и 
потпише модел уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора.

Закључен у Нишу дана ____. ____. 2017. год. између уговорних страна:
 
1. АПОТЕКА НИШ, ул. Бул. др Зорана Ђинђића 6, Медијана, Ниш, кога заступа 
В. Д. директор Дипл. ецц Радојко Матић, спец. (у даљем тексту Осигураник)
Мат. бр.: 07283741
Шифра делатности: 4773
ПИБ: 100334157
Бр.тек. рач.: 840-580761-85

и

2.  ________________________________, ул.  ____________________________, 
општина  _____________________,  место  ____________________, кога  заступа 
директор __________________________________ (у даљем тексту Осигуравач)
Матични број: _____________________________
Регистарски број: _____________________________
Шифра делатности: _____________________________
Евиденц. у сист. ПДВ-а: _______________________
ПИБ: _____________________________
Бр.тек. рач.: _____________________________ код Банке ________ 
Контакт телефон: _____________________________

Понуђач услуге које су предмет овог уговора пружиће (заокружити и попунити):

а) самостално

б) са подизвођачем :
1. _________________________________ из ____________________________ , 
2. _________________________________ из ____________________________ ,

в) заједнички у групи са:
1. _________________________________ из ____________________________ , 
2. _________________________________ из ____________________________ ,

Члан 1.
Предмет  овог  уговора  је  набавка  услуга  Осигурање  имовине  и  лица  за  потребе 
Апотеке  Ниш  за  2017.  годину, по  партијама  (ЈНМВ 07  /  2017),  и  то  за  партију  II- 
Осигурање лица. 
Осигурања лица - запослених односи се на несрећне случајеве који би могли да се 
десе осигуранику било где у току 24 часа.
Укупна  цена  колективног  осигурања  лица  (запослених  од  последица  несрећног 
случаја) - премија износи _____________________ динара без пореза.
Премијске стопе су фиксне за све време трајања уговора.

Члан 2.
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Осигураник се обавезује да доспелу премију осигурања плаћа у двадесетчетири (24) 
месечних рата без камате, у року од петнаест (15) дана, од дана достављања рачуна 
од стране Осигуравача.

Члан 3.
Осигуравач се обавезује да у случају настанка осигураног случаја исплати накнаду из 
осигурања  у  року  од  ..............................  дана од  дана  утврђивања  обавезе 
Осигуравача и њене висине. 

Члан 4.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања одговарајућих Полиса осигурања од 
стране Осигураника и Осигуравача, на обрасцу који утврђује Осигуравач и који чини 
саставни део овог уговора највише до уговореног износа ове јавне набавке,  и  важи 
годину дана.. 
Осигуравач се обавезује да Осигуранику преда услове Осигурања, који чине саставни 
део овог уговора.
У случају да је Осигуравач група понуђача, носилац посла (овлашћени представник 
групе понуђача) је дужан да изда полисе из става 1. овог члана и да врши исплату 
штета.

Члан 5.
Осигураник се обавезује да у случају настанка уговореног осигураног случаја поступа 
у свему у складу са Општим и Посебним условима Осигурања, који чине саставни део 
уговора. 

Члан 6.
Измене  и  допуне  текста  овог  Уговора  могуће  су  само уз  пристанак  обе  уговорне 
стране закључивањем Анекса Уговора.

Члан 7.
Уговор се закључује за период од 2 (две) године,  и важи од 01. 08. 2017. године, до 
31. 07. 2019. године. 
Обавезе које доспевају по овом уговору у нардној буџетској години биће реализоване 
највише до  износа сресдтава који  ће за  ту намену бити одобрена у  тој  буџетској 
години

Члан 8.
Уколико дође до реализације централног тендера за набавку услуга осигурање 
имовине и лица за здравствене установе из Плана мреже , овај уговор аутоматски 
престаје да важи даном потписивања уговора по основу спроведене централизоване 
јавне набавке.

Члан 9.

Уговорне  стране  у  случају  спора  уговарају  надлежност,  стварно надлежног  суда  у 
Нишу.

Члан 10.
Осигуравач се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Осигуранику, за 
добро извршење посла, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на износ 
од 10% вредности Уговора, за сваку партију појединачно, за корисника соло менице и 
потписану и оверену печатом бланко соло меницу регистровану код НБС са роком 
важности који је најмање 5 дана дужи од истека рока за који је уговор закључен. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице за добро извршење посла мора да се продужи.
.Уз меницу доставити и фотокопију картона депонованих потписа.

Члан 11.
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Овај  Уговор  сачињен  је  у  4 (четири)  истоветна примерака,  од  којих  се  2 (два) 
примерка налазе код Осигураника, а 2 (два) код Осигуравача.

Члан 12.
Саставни део овог Уговора су његови прилози, како следи:

- Понуда Понуђача заведена код Наручиоца под бр. _______ од _____ 
2017. године

- Гаранција из члана 10. овог уговора 

- Услови осигурања и Полиса осигурања.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Осигуравач Осигураник

 АПОТЕКА НIШ
Директор, В. Д. Директор,

Дипл. ецц Радојко Матић, спец.
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IX - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде за партију ___________, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС 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.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
  (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуге – Осигурање имовине и лица Апотеке Ниш ЈНМВ 
број 07 / 2017, партија _____________поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној  
понуди,  наручулац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту 
конкуренције. Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу, 
односно  заинтересованом  лицу  изрећи  меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне 
набавке  ако  утврди  да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI - СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о  меници ("Сл.лист  ФНРЈ"  бр.  104/46  и  18/58,  "Сл.  лист 
СФРЈ" бр. 16/65 , 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Средство обезбеђења за обиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих 
ознака:

___/___/ ; ___/___/___/___/___/___/___/,
 (словна)  (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за 
набавку :

_______________________________________________________________
т а ч а н  н а з и в  и  б р о ј  Ј а в н е  н а б а в к е

 по позиву за доставу понуде за јавну набавку мале вредности Осигурање 
имовине и лица Апотеке Ниш ЈНМВ бр. ЈНМВ 07 / 2017 године.

Овлашћујемо Апотеку Ниш као НАРУЧИОЦА у потупку јавне набавке мале вредности 
да ову меницу може искористити до износа од
________________________________________________________________

( б р о ј е в и м а )

(________________________________________________________________) динара.
( с л о в и м а )

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун Код:

________________________________ ______________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Апотеци Ниш на 
текући рачун 840-582-667-67

 Меница ће бити наплаћена у следећим случајевима: 
 а) ако изабрани Понуђач не потпише уговор;
 б) ако Понуђач повуче своју понуду након истека рока за доставу понуда и ако
 ц) не достави гаранцију за добро извршење посла. 

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ 

МЕНИЦУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА- ЗА 
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ

Беспоговорно  се  обавезујемо  да  ћемо  приликом  закључења  уговора,  издати 
Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу, за 
добро  извршење  посла,  која  мора  бити  евидентирана  у  Регистру  меница  и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено

- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% без ПДВ-а од укупне вредности понуде. 

- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат  од стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи у  меничном овлашћењу – 
писму. 

Прилог уз ову изјаву: бланко сопствену меницa, за добро извршење посла - попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде са роком важности који је најмање 5 дана дужи од истека рока на 
који  је  уговор  закључен.  Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене  рокови  за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи.

.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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