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 Предмет набавке  
 Предмет  набавке је набавка услуге осигурања студената за школску 2020/2021. 
годину, а  према датој спецификацији из конкурсне документације. 
 Ознака из општег речника набавке: 

•  66510000 – услуге осигурања 
 
 Врста и количина услуге 
  Предмет  набавке је осигурање свих студената Правног факултета уписаних у 
школској 2020/2021. години, према званичној евиденцији студената (основне, мастер и 
докторске студије). 

Осигурање се уговара за оквирни број од 3.000 студената, према службеној 
евиденцији наручиоца. Осигурање се уговара за период 30.09.2020-01.10.2021. године. 
 Коначан број студената који се осигуравају биће познат након извршеног 
коначног уписа, и према том броју извршиће се и коначни обрачун и плаћање премије. 
 
  Квалитет, начин контроле и обезбеђења гаранције квалитет 
  Понуђач са којим буде закључен Уговор о набавци је у обавези да достави све 
услове осигурања који се односе на предмет  набавке. 
  У понуђену цену треба урачунати све остале попусте (бонусе, гратисе и сл.). 
  Осигуравач се обавезује да Осигуранику пружи правовремену и ефикасну 
услугу при процени, ликвидацији и исплати насталих штета, у складу са одговарајућим 
условима осигурања.      
  Ако у току трајања осигурања по овом уговору дође до промена Услова 
осигурања и тарифа премије, те промене се не могу примењивати на овај уговорни 
однос. 
  Наручилац задржава право да, у случају знатног одступања, затражи од 
понуђача мишљење овлашћеног актуара о формираној премији осигурања.  
 
  Место и период извршења услуге 
  Осигураници подносе захтев за накнаду штете непосредно осигуравачу. 
  Осигурање студената односи се на осигуране случајеве из техничке 
спецификације и односи се на школску 2020/2021. годину. 
 
 Техничка спецификација 
 Осигурање студената вршиће се према следећим осигураним случајевима и 
осигураним сумама: 
 

Ред. 
бр. Осигурани случај Осигурана 

сума 
1. Смрт услед несрећног случаја 400.000,00 
2. Инвалидитет 800.000,00 

 
Критеријум и елементи критеријума за оцену понуда 
Одлука о додели уговора за набавку услуге осигурања студената за школску 

2020/2021. годину, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
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  Две или више понуда са истом понуђеном ценом 
Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исти цену, 

биће изабрана понуда са бољим условима плаћања, а након тога гледаће се краћи рок 
исплате штете.  
 У случају да ни применом резервних критеријума није могуће извршити одабир 
најповољније понуде, уговор ће бити додељен понуђачу по систему жребања, као 
крајњем начину одабира понуде. 
 Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране 
биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.  
 Комисија за  набавку ће заказати место и време жребања и позвати опуномоћене 
представнике понуђача да присуствују жребању. Приликом жребања представници 
понуђача ће на посебним листовима унети име понуђача. Од чланова Комисије за  
набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају попуњене листове, 
коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице вршити одабир 
коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу извалачења коверти, о чему ће 
бити сачињен Записник о поступку жребања у поступку Н 29/2020.  
 Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови 
Комисије за набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у 
празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће 
учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених 
представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач. 
 
 
 Додатне информације и појашњења 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Правни факултет у 
Нишу, Трг краља Александра 11, или на е-маил: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs, тражити 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком 
Захтев за додатним појашњењем за  набавку Н 29/2020. 
 Факултет ће одговор на захтеве потенцијалних понуђача  објавити на својој 
интернет страници-линк јавне набавке, у року од три дана од дана пријема захтева.
 Тражење додатних информација и појашњења путем електронске поште на 
мејл javnenabavke@prafak.ni.ac.rs се може вршити сваког радног дана (понедељак 
– петак), у периоду радног времена, од 08:00 до 15:00 часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:javnenabavke@prafak.ni.ac.rs
mailto:javnenabavke@prafak.ni.ac.rs
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ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Број рачуна и банка где је отворен:  
Заступник понуђача наведен у Агенцији 
за привредне регистре који може 
потписати уговор: 

 

Особа за контакт:  

Телефон/Мобилни телефон:  

Факс:  
Е-маил адреса за потврду пријема 
докумената из поступка јавне набавке:  

Радно време за пријем електронских 
докумената:  

 
 

 Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 
овлашћење заступника понуђача да то лице може потписати уговор.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Датум 
 

______.______. 2020. год. 

                       
         

              М.П. 

Понуђач 
     

___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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6.4.  О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 

за  набавку услуге осигурања студената за школску 2020/2021. годину 
   (Н 29/2020) 

 
 

Понуду дајемо (заокружити): 
 
 а) самостално             б) заједничка понуда              ц) понуда са подизвођачем 
 
 
 
               
Осигурање се односи на следеће видове осигурања: 
                                                           
             осигурана сума               премија  
                                   (по лицу)              
                                                                                           

1. смрт услед несрећног случаја      400.000,00 дин.                 __________               

2. инвалидитет                                   800.000,00 дин.                      __________ 
 

Укупна годишња премија за све видове осигурања: ____________ (по једном лицу) 
 
Укупна годишња премија за 3.000 студената _________________ динара. 
 
Напомена: број од 3000 студената је оквирни број који се очекује. Тачан број студената знаће се након завршеног 
уписа, и коначан обрачун и плаћање премије извршиће се према том броју. 
          
Начин плаћања:____________________________________________________________ 
 
Рок исплате штете :_____ дана од дана пријема захтева са потребном документацијом 
 
Рок важења понуде_________  дана (најмање 60 дана од дана отварања понуда) 
   
Додатне погодности (уколико се нуде):         
 У случају да не дође до штетног догађаја Осигуравач нуди да након истека 
осигурања врати наручиоцу ____ % износа плаћене годишње премије.      
 
Напомена:Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуђене цене дати заокружено 
на две децимале. 
      
 
 

Датум 
 

______.______. 2020. год. 

                       
         

              М.П. 

Понуђач 
     

    ____________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

НАБАВКЕ  
 

   
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,  
 
ул._____________________________________, са матичним бројем__________________ 
који наступа са подизвођачем-има испуњава услове утврђене конкурсном 
документацијом за Н 29/2020, односно да:  
 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији  (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет  набавке – дозволу Народне банке Србије за обављање послова осигурања које 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 
 
  
   
   

 
   

Датум 
 

______.______. 2020. год. 

                       
         

              М.П. 

     Понуђач 
     

    ____________________________ 
    (потпис овлашћеног лица) 
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Модел уговора 
За набавку осигурања студената за школску 2020/2021. годину  

(Н 29/2020) 
 
 
           закључен у Нишу између уговорних страна: 
 
 

 

1. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, са седиштем у Нишу, ул. Трг краља Александра 
11, матични број 07174691, ПИБ 101532192, кога заступа Проф. др Горан 
Обрадовић, декан (у даљем тексту: Уговарач осигурања); и  

 

2. _________________________________________________, из ___________________, 
ул. ________________________________, матични број ________, ПИБ __________, 
кога у овом правном послу заступа _________________________________________ 
(у даљем тексту: Осигуравач)  

 

Члан 1. 
 Уговорне стране  констатују: 
 - да је Уговарач осигурања, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о 
покретању поступка набавке број 01-1301 од 11.06.2020. године за набавку услуге: 
осигурање студената за школску 2020/2021. годину; 
 - да је Осигуравач доставио своју понуду, која је заведена код Уговарача 
осигурања под бројем _______ дана_______ 2020. године, која чини саставни део овог 
уговора; 
 - да је Уговарач осигурања донео Одлуку број ________ од _______ 2020. године 
којом се понуда Осигуравача прихвата као најповољнија.   

 
Члан 2. 

 Уговарач осигурања се обавезује, а Осигуравач прихвата, да осигура све 
студенте (основних, мастер и докторских студија), у даљем тексту Осигураници, на 
Правном факултету у Нишу уписане у школској 2020/2021. години. Уговарач 
осигурања се обавезује да Осигуранику достави коначан број студената који се 
осигуравају.         
 

Члан 3. 
 Уговорени видови, суме и премје осигурања су: 
 

         Вид осигурања                                Осигурана сума                 Премија осигурања  
 

Смрт услед несрећног случаја                   400.000,00                             ___________ 
Инвалидитет                                                800.000,00                             ___________ 
 

 Укупна премија осигурања по једном студенту за све Осигуранике по овом 
уговору износи________ динара, а за овирни број од 3.000 студената ________ динара. 
 Странке су сагласне да тачан  број студената који су осигурани буде утврђен по 
окончању уписа, о чему ће Уговарач осигурања, одмах, у писаној форми, доставити 
Извештај Осигуравачу, на основу кога ће се извршити и коначан обрачун и плаћање 
премије.  
 

Члан 4. 
 Осигуравач се обавезује да по потписивању Уговора изда Полису осигурања за 
све видове осигурања.     
 Фактуру за премију осигурања по издатој полиси Осигуравач ће издати 
Уговарачу осигурања.  
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 Уговарач осигурања се обавезује да по издатој фактури плати премију 
осигурања. Укупан износ премије за све видове осигурања биће исплаћен према 
условима из Понуде која је саставни део Уговора.   
 Ако Уговарач осигурања не плати премију осигурања у предвиђеном року, 
Осигуравач има право наплате законске камате на неплаћени износ премије.   
 

Члан 5. 
 Осигураници подносе захтев за накнаду штете непосредно Осигуравачу.  
 Осигуравач је дужан да исплати штету у року од _____ дана од дана утврђивања 
права на накнаду и висину штете. 
 У случају да ову обавезу не измири, Осигуравач је дужан платити Осигуранику 
законску камату, на неплаћени износ накнаде, под условом да је Осигураник измирио 
своје доспеле обавезе у роковима утврђеним Понудом. 
 Осигуравач се обавезује да Осигуранику пружи правовремену и ефикасну 
услугу при процени, ликвидацији и исплати насталих штета у складу са одговарајућим 
условима осигурања.     
   
 

Члан 6. 
 Сва књижења по основу премије и штете вршиће се на нивоу Осигуравача. 
 Најмање једном у три месеца Осигуравач ће Уговарачу осигурања достављати 
извештај о ликвидираним и исплаћеним штетама.   
   

Члан 7. 
 Послове осигурања, обрачун премије, издавање полиса, процену, ликвидацију и 
исплату штета из овог уговора обављаће искључиво Осигуравач. 

 
Члан 8. 

 Ако у току трајања осигурања по овом уговору дође до промена Услова 
осигурања и тарифа премије, те промене се не могу примењивати на овај уговорни 
однос.  
 

Члан 9. 
 Овај уговор се закључује на одређено време на период од 30.09.2020. до 
01.10.2021. године.  
 Измене и допуне Уговора важе само кад се дају у писаној форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна. 
 

Члан 10. 
 Спорна питања по овом уговору уговорне стране ће настојати да реше 
споразумно, а ако то није могуће спорове ће решавати надлежни суд у Нишу. 
 

Члан 11. 
 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 
страна задржава по два. 
 

УГОВАРАЧ ОСИГУРАЊА 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

ОСИГУРАВАЧ 
___________________________ 

Декан 
 

Проф. др Горан Обрадовић 

Директор 
 

__________________________ 
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ПРИЛОГ  
 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
Назив: ___________________________________________________________________ 
 
Адреса седишта:___________________________________________________________ 
 
Контакт особа: ____________________________________________________________ 
 
Телефон: _________________________________________________________________ 
 
e-mail: ___________________________________________________________________ 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
 

ул. Трг краља Александра 11 
18000 Ниш 

Република Србија 
 

 

ПОНУДА 
 

ЗА НАБАВКУ: 
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА СТУДЕНАТА 

 ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
(Н 29/2020) 

 

НЕ ОТВАРАТИ ! 
 
 

Датум и сат подношења: 
[Попуњава наручилац] 

 
 

 


