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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
OПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо
Београд

Адреса наручиоца:

Трг Николе Пашића 10
11000 Београд
Република Србија

Интернет страница наручиоца:

www.smatsa.rs

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

Врста уговора:

уговор о јавној набавци

Резервисана јавна набавка:

да

не

Електронска лицитација:

да

не

Лице / служба за контакт:

оквирни споразум

tender@smatsa.rs
Приликом достављања питања електронском поштом
обавезно назначити у Наслову поруке (Subject):
ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН
80/У/20

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

Осигурање, по партијамаДетаљан опис дат је у Техничкој
спецификацији – Поглавље II
Предметна набавка је обликована у 5 партија:

Партије - Назив и ознака из
општег речника набавке:

1. Осигурање имовине
2. Осигурање моторних возила
3. Осигурање од опште одговорности и одговорности из
делатности
4. Осигурање ваздухоплова
5. Осигурање запослених
66510000 - Услуге осигурања

Укупна процењена вредност
јавне набавке и појединачно по
партијама:

272.500.000.00 РСД без ПДВ
Партија 1 - 16.000.000,00 РСД без ПДВ
Партија 2 - 5.500.000,00 РСД без ПДВ
Партија 3 - 240.000.000,00 РСД без ПДВ
Партија 4 - 6.000.000,00 РСД без ПДВ
Партија 5 - 5.000.000,00 РСД без ПДВ
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II

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 - Осигурање имовине

Осигурање имовине обухвата грађевинске објекте, опрему, остала основна средства,
библиотеку и залихе, и то:
A. Грађевински објекти, опрема и инвестиције у току:
1. Пожар и некe другe опасности, односно пожар и удар грома, олујa, град, експлозија, удар
сопственог моторног возила, сопствене покретне радне машине у осигурани грађевински
објекат, пад летилице, манифестације и демонстрације, са обухваћеним следећим
допунским ризицима и то:
а) Опасност изливања воде из инсталације на први ризик
б) Опасност поплаве, бујице и високе воде на први ризик
Вредност „првог ризика“ за изливање воде из инсталација и за поплаву, бујицу и високе
воде износи по 5% од вредности грађевинских објеката, опреме и инвестиција у току
исказаних за основне ризике.
2. Ризик земљотреса
B. Залихе робе
1. Пожар и некe другe опасности, односно пожар и удар грома, олујa, град, експлозија, удар
сопственог моторног возила, сопствене покретне радне машине у осигурани грађевински
објекат, пад летилице, манифестације и демонстрације, са обухваћеним следећим
допунским ризицима и то:
а) Опасност изливања воде из инсталације на први ризик
б) Опасност поплаве, бујице и високе воде на први ризик
Вредност “првог ризика” за изливање воде из инсталацијe, за поплаву, бујицу и високе
воде износи по 5% од вредности залиха исказане за основне ризике.
2. Ризик земљотреса
C. Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сл укључујући oткуп
aмoртизaциje кoд дeлимичних штeтa
D. Осигурање машина од лома и неких других опасности
Сума осигурања износи 5.821.001,567,65РСД са лимитом по полиси за осигурање
машина од лома и других опасности у износу од 200.000.000,00 динара укључујући
oткуп aмoртизaциje кoд дeлимичних штeтa и oткуп oдбитнe фрaншизe
E. Oсигурање од опасности провалне крађе и разбојништва (осигуравају се машине
и апарати, намештај, библиотека и залихе) на неисцрпиви први ризик
F. Осигурање стакла од лома
Понуђач прихвата да неће примењивати начело подосигурања и по том основу умањити
надокнаду из осигурања за сваку појединачну осигурану ствар уколико се утврди да је у почетку
односног периода осигурања вредност осигуране ствари била већа од уговорене суме
осигурања, за највише до 15%.
Основица за осигурање имовине је садашња књиговодствена вредност имовине на дан
31.12.2018. године, која је наведена у Табели 1.
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Tабела 1.
Ред.
бр.
1.

Предмет осигурања - осигурање имовине
Садашња
књиговодствена
Опис позиције
вредност/стварна
вредност
(у динарима)
Нематеријална улагања

Детаљан
преглед
Спецификација 1

70.001.998,81
2.

Непокретности

6.986.621.137,61 Спецификација 2

3.
4.
5.
6.

Опрема
Инвестиције у току
Рачунарска опрема*
Стакло

7.

Залихе

5.821.001,567,65
1.815.122.096,92
104.201.427,26
181.863.800
динара
+144.931 eura
164.540.215,93

8.

Библиотека и уметничка дела

Спецификација 3
Спецификација 4
Спецификација 5
Спецификација 6
Спецификација 7

4.542.165,86 Спецификација 8
+
503.050,90

Осигурање имовине ће обухватити ставке наведене у Спецификацијама од 1 до 8, које су дате
у Прилогу.
Новоизграђени објекти и капацитети, извршене реконструкције и адаптације и нове набавке, у
току трајања покрића, чија вредност премашује 200.000 € изражено у динарској
противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан достављања
писмене пријаве осигураника, сматрају се осигураним од дана прихватања писмене пријаве
осигураника од стране осигуравача.
Остала средства сматрају се осигураним од дана евидентирања у пословним књигама
осигураника.
Уговор се закључује на период од годину дана.

SPECIFIKACIJA 1. NEMATERIJALNA ULAGANJA
NAZIV

KOLICINA

SADASNJA
VREDNOST

UZA UPRAVA (SA CENTRALNIM MAGACINOM)

Licencirani softveeri
Licence
Ukupno za radnu jedinicu

3
14

2,236,965.78
294,097.88
2,531,063.66

CENTAR ZA OBRAZOVANJE -AERODROM BEOGRAD

Licencirani softveeri
Ukupno za radnu jedinicu

1

110,742.40
110,742.40
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KALIBRAZA

Licencirani softveeri
Ukupno za radnu jedinicu

2

0.00
0.00

SMATSA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA VRSAC

Licencirani softveeri
Ulaganja u tudj.osn.sreds
Projektna dokumentacija
Ukupno za radnu jedinicu

2
0
1

5,315,538.02
0.00
971,348.83
6,286,886.85

CENTAR KONTROLE LETENJA BEOGRAD

Licencirani softveeri
Licence
Ostalo
Ukupno za radnu jedinicu

6
2358
1

17,891,509.81
17,246,388.24
316,666.67
35,454,564.72

OBLASNA KONTROLA LETENJA BEOGRAD

Licencirani softveeri
Ulaganje u tudje nepokret
Licence
Ostalo
Ukupno za radnu jedinicu

7
5
6
3

2,166,943.29
10,578,663.26
317,559.36
0.00
13,063,165.91

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA NIS

Licencirani softveeri
Ukupno za radnu jedinicu

1

0.00
0.00

25
489

5,838,099.37
6,717,475.90
12,555,575.27

ZAJEDNICKA

Licencirani softveeri
Licence
Ukupno za radnu jedinicu

Ukupno za sve radne jedinice

70,001,998.81

Страна 6 од 132 конкурсне документације за ЈН 80/У/20

SPECIFIKACIJA 2.
NEPOKRETNOSTI
NAZIV

KOLICINA

SADASNJA
VREDNOST

UZA UPRAVA (SA CENTRALNIM MAGACINOM )
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Ukupno za radnu jedinicu

1321
4037
30

146,796,217.47
722,036,407.70
2,568,026.28
871,400,651.45

CENTAR ZA OBRAZOVANJE -AERODROM BEOGRAD
Ograda
Ukupno za radnu jedinicu

505

5,657,688.02
5,657,688.02

SMATSA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA VRSAC
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Ograda
Postolje i temelji
Infrastruktura
Pista
Trafostanice
Ukupno za radnu jedinicu

12615
2148
4257
18
4910
43820
44

377,010,469.00
501,722,487.80
32,438,519.57
12,042,957.72
116,470.68
43,698,902.09
178,266,592.10
8,493,685.25
1,153,790,084.21

CENTAR KONTROLE LETENJA BEOGRAD
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Put
Ograda
Infrastruktura
Parking
Sportski obj.-teniski te
Visegodisnji zasadi
Ukupno za radnu jedinicu

30218
12760
4914
773
16162
1
524
276

198,576,230.57
2,402,304,358.36
31,851,730.11
4,958,298.70
4,564,657.62
3,067,843.68
1,699,751.22
1,392,758.98
2,648,415,629.24

OBLASNA KONTROLA LETENJA BEOGRAD
Zemljiste
76151
41,961,522.47
Gradj.obj.od tvrdog mater
6977
738,248,874.64
Gradj.obj.od mekog materi
169
16,858,303.39
Put
7959
48,634,839.82
Ograda
9352
8,800,611.37
Postolje i temelji
86
13,536,557.42
Infrastruktura
71923
49,518,857.84
Parking
2546
130,196.34
Dalekovodi
961
862,500.00
Antenski sistemi
10
2,190,423.42
Trafostanice
5
475,028.73
Ukupno za radnu jedinicu
921,217,715.44
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AERODROMSKA KONTROLA LETENJA BEOGRAD
Gradj.obj.od tvrdog mater
Infrastruktura
Ukupno za radnu jedinicu

2500
1646

133,641,445.37
371,059.54
134,012,504.91

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA VRŠAC
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Put
Ograda
Infrastruktura
Antenski sistemi
Ukupno za radnu jedinicu

3621
1025
39
394
138
4438
1

219,075.67
67,899,345.34
12,751,438.95
846,276.16
16,268.58
1,455,468.74
12,000.00
83,199,873.44

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA BATAJNICA
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Put
Ograda
Postolje i temelji
Infrastruktura
Visegodisnji zasadi
Ukupno za radnu jedinicu

1814
1239
72
733
525
1
240
33

3,248,926.63
161,736,465.95
5,511,258.84
1,569,024.96
3,698,176.71
0.01
31,781.22
167,734.11
175,963,368.43

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA KRALJEVO
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Put
Ograda
Postolje i temelji
Infrastruktura
Antenski sistemi
Ukupno za radnu jedinicu

48768
1343
107
3398
1442
2
1175
5

6,039,586.72
167,244,555.46
5,418,142.96
5,931,937.10
4,234,419.20
32,812.51
6,473,728.06
229,059.24
195,604,241.25

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA NIS
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Put
Ograda
Postolje i temelji
Infrastruktura
Antenski sistemi
Ukupno za radnu jedinicu

16660
94
97
999
1266
5
23875
2

5,307,563.86
2,484,613.54
18,749,604.50
2,216,998.46
3,977,352.35
33,303.21
19,414,303.15
24,000.00
52,207,739.07
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AERODROMSKA KONTROLA LETENJA PONIKVE
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Put
Ograda
Postolje i temelji
Infrastruktura
Antenski sistemi
Ukupno za radnu jedinicu

2149
678
29
26
264
1
298
2

598,713.48
77,767,465.59
0.00
48,172.64
7,250.00
34,989.50
140,625.00
24,000.00
78,621,216.21

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA PRISTINA
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Put
Ograda
Postolje i temelji
Infrastruktura
Antenski sistemi
Ukupno za radnu jedinicu

1900
76
29
80
112
6
13470
5

21,512.96
121,591.83
0.00
0.00
11,396.12
109,515.90
0.00
67,596.03
331,612.84

TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA
2.) O P R E M A
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Ograda
Postolje i temelji
Infrastruktura
Dalekovodi
Antenski sistemi
Ukupno za radnu jedinicu

3995
2464
26
147
8
8725
27679
5

7,587,057.99
270,969,092.01
7,912,107.50
1,084,432.37
72,434.36
2,411,721.95
50,676.80
48,411.66
290,135,934.64

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA TIVAT
Zemljiste
Gradj.obj.od tvrdog mater
Gradj.obj.od mekog materi
Ograda
Postolje i temelji
Infrastruktura
Dalekovodi
Ukupno za radnu jedinicu

Ukupno za sve radne
jedinice

9308
1500
1
1708
177
2361
675

8,924,141.99
358,592,905.23
0.00
7,741,542.65
151,810.19
652,478.40
0.00
376,062,878.46

6,986,621,137.61
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SPECIFIKACIJA 3. OPREMA
NAZIV

KOLICINA

SADASNJA
VREDNOST

UZA UPRAVA (SA CENTRALNIM MAGACINOM )

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Zdravstv.zastita
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Telef.centrale/interfoni
Prenosni sist.(TGT)/modem
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
Automobili
Kombi vozila
Skladis.mehanizacija
Ostalo
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Skolski namestaj
Opr.za prip.AIS publikaci
Oprema za izradu karata
Stamparska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

7
149
1055
34
158
72
2
19
35
4
2
49
16
1
4
207
1
1
24
15
1
21
15
25
3
9
7
5
21

0.00
1,407,339.33
2,640,801.55
1,636,249.94
1,566,966.47
4,309,324.89
3,409,689.72
699,605.52
22,949.83
2,136.62
5,338,098.90
2,974,076.86
63,937.39
668.06
172,401.68
1,002,235.94
0.00
0.00
67,136.03
32,900,442.67
3,640,831.63
646,712.32
175,872.45
85,907.68
76.89
1,352.32
35,040.00
0.01
494,952.28
63,294,806.98

CENTAR ZA OBRAZOVANJE -AERODROM BEOGRAD

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Sis.za snim.i reprodukcij
Telef.centrale/interfoni
Naglavne kombinacije
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema

1
10
407
3
14
2
5
5
2
2
1
32
2
1
3

0.00
138,378.52
4,895,317.38
100,773.78
397,553.33
10,675,088.55
409,036.16
34,545.16
82.34
61,104.38
0.00
106,302.80
31,125.00
40,687.50
772.23
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ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Skolski namestaj
Uredjaji
Ostalo
Ukupno za radnu jedinicu

10
3
66
7
14

41,632.97
29,983.68
299,222.72
330,141,073.39
254,176.90
347,656,856.79

2
129
1
11
1
9
10
1
11
3
1
5
8
1
2
9
15
12

0.00
300,382.13
12,232.04
26,268.57
145,029.00
31,734.98
43,433.32
0.00
32,582.20
178,454.82
0.00
505.75
66,217.46
503,093,904.89
2,686,042.50
271,043.24
327,881.26
3,504,778.54
510,720,490.70

KALIBRAZA

Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Izv.nepr.napaj./UPS
Klima uredjaj
Grejna tela
Ostalo
Telef.centrale/interfoni
Merno ispitna oprema-Tele
Merno ispitna oprema-RDR
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Avioni
Ugradjena avio oprema
Zemaljska oprema
Merno ispitna opr,i alati
Ostalo
Ukupno za radnu jedinicu

SMATSA VAZDUHOPLOVNA AKADENIJA VRŠAC

Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Ostalo
Zdravstv.zastita
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Napajanje 48v DC-fam
RDPS- PREMA SPISKU
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Naglavne kombinacije
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
IP telefonska centrala

10
576
4
20
32
2
50
4
1
2
3
14
8
1
9
1
1
32
15
20
6
1
2

153,754.00
913,317.64
55,675.54
563,447.37
3,614,979.89
9,619.84
2,689,968.91
621,026.83
262.50
1,646.12
2,662.50
633,792.65
26,022.04
95.63
383,440.59
162.50
9,553,071.26
157,854.30
392,059.12
311,250.00
3,850.00
257.41
21,434.38
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Automobili
Kombi vozila
Skladis.mehanizacija
Ostalo
ALATI
Avioni
Ugradjena avio oprema
Zemaljska oprema
Merno ispitna opr,i alati
Ostalo
Skolski namestaj
Uredjaji
Ostalo
Opr.za prip.AIS publikaci
Ukupno za radnu jedinicu

1
2
7
4
8
20
4
3
73
7
149
7
13
1

303,242.34
4,098,770.08
357,260.92
4,777,059.79
30,169.67
219,115,888.39
836,220.00
915.06
2,291,377.27
2,802,131.12
10,070.00
2,063,091.30
95,236.27
0.00
256,891,083.23

4
135
1821
14
79
102
2
90
35
12
1
1
32
9
1
3
26
64
26
11
39
2
12
342
4
1
681
36
52
8
2
11
1
1
1
1
2

0.00
1,599,940.95
14,797,920.89
1,047,206.12
2,243,995.93
5,646,553.06
28,995,851.94
1,412,520.17
640,249.34
350,156.24
15,736,000.00
20,582,812.50
10,386,091.74
1,609,490.20
27,000.54
47,217.76
2,098,494,758.90
57,752,910.11
320,440.05
93,763,561.34
21,082,968.60
17,562,937.80
160,646,595.05
16,407,264.40
261,187.52
17,976,562.50
16,699,751.44
10,255,503.65
58,730,200.91
4,964,062.50
9,375,000.00
1,732,443.76
5,686,155.64
0.00
322,891.13
19,685,909.37
21,471,958.73

CENTAR KONTROLE LETENJA BEOGRAD

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Ostalo
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Centralna klimati-sistemi
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
DPS
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo
RDPS- PREMA SPISKU
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
VCS sistemi
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Naglavne kombinacije
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
OMSN uredjaji-fam.
Sistem za nadz.komun.mrez
IP telefonska centrala
Distributeri
Ostalo
Merno ispitna oprema-RDR
RDR-racunari
Autom.meteo stanice
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Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
DME
Merno ispitna oprema-ZRNS
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Opr.za prip.AIS publikaci
Ukupno za radnu jedinicu

38
30
2
1
94
60
2

602,194.10
2,621,013.81
18,541,723.15
782,577.67
1,406,314.06
732,641.25
9,600.00
2,763,012,134.82

6
105
1005
9
71
49
5
48
1
35
6
26
75
11
130
96
16
101
23
116
51
7
62
1
14
80
2
153
680
9
4
63
3
20
10
2
3
30
9
4
4
13
38
8

0.00
861,921.97
4,393,701.87
409,642.53
2,540,149.47
10,510,674.76
8,782,561.16
1,709,345.87
20,320.31
17,088.03
623,736.09
42,932,852.45
69,870,471.07
15,164,842.19
13,784,069.79
825,149.18
1,664,371.43
19,768,445.99
13,427,801.52
158,270.03
164,282.48
18,965.24
0.07
0.00
5,014,175.00
42,367,045.50
17,574.66
1,028,625.28
280,928,371.41
4,577,652.16
2,391.19
557,100.00
521,661.66
1,937,733.62
623,969.88
44,385,324.64
41,410,915.42
239,928.00
622,013.23
111,708.99
4,993,400.00
0.00
0.00
173,985.48

OBLASNA KONTROLA LETENJA BEOGRAD

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Ostalo
Zdravstv.zastita
Tehnicka zastita objekata
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Napajanje 48v DC-fam
DPS
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo
RDPS- PREMA SPISKU
Merno ispitna oprema-ASKL
Radio relej.sist./linkovi
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Prenosni sist.(TGT)/modem
Ostalo
Naglavne kombinacije
Dalj.uprav.i nadzor
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
Primarni-radar
Sekundarni-radar
Distributeri
Ostalo
Pokazivaci
Kupole
Merno ispitna oprema-RDR
Modemi
RDR-racunari
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Anemometri
Autom.meteo stanice
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
ILS(LLZ,GP,MM,OM)
VOR
DME
NDB(radio far)
Ostalo
Merno ispitna oprema-ZRNS
Automobili
Kombi vozila
Skladis.mehanizacija
Ostalo
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Skolski namestaj
Ostalo
Opr.za prip.AIS publikaci
Oprema za NOTAM i FPL
Ukupno za radnu jedinicu

1
31
5
2
8
11
4
7
7
7
7
61
5
2
8
146
111
24
1
2
1

598,820.32
9,792,555.06
488,311.29
52,873.87
0.00
26,212,500.00
30,152,970.16
25,142,209.95
30,000.00
196,980.68
6,126,380.97
33,737,463.22
11,863,541.95
213,928.33
82,151.40
1,210,515.36
2,688,562.23
7,625.51
23,031.15
53,840.00
0.00
785,836,501.07

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA BEOGRAD

Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Izv.nepr.napaj./UPS
Klima uredjaj
Grejna tela
Ostalo
Sis.za snim.i reprodukcij
UHF/VHF siste,i uredjaji
Softveri
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
Opr.za prip.AIS publikaci
Ukupno za radnu jedinicu

120
1
5
1
8
6
2
1
2
1
1
8
3
3

166,440.20
411.66
35,098.09
0.00
31,706.05
11,582.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229.84
34,794.79
14,400.00
294,663.03

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA VRSAC

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Agregati

6
5
205
2
4
2
1
4
1

0.00
47,361.16
1,337,145.28
18,636.25
42,641.07
999,268.87
1,215,698.75
178,023.31
2,543.60
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Izv.nepr.napaj./UPS
Klima uredjaj
Grejna tela
Ostalo
Napajanje 48v DC-fam
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
VCS sistemi
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Ostalo
Naglavne kombinacije
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
Anemometri
Autom.meteo stanice
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
VOR
DME
NDB(radio far)
Radio goniometar(DRDF)
Ostalo
Automobili
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Opr.za prip.AIS publikaci
Ukupno za radnu jedinicu

4
20
1
7
1
2
2
4
3
1
24
146
1
2
45
7
2
3
5
4
3
4
1
1
1
1
3
1
17
7
2

1,125,012.31
547,950.65
0.00
82,112.12
1,267,985.67
253,742.48
15,521.69
1,995,468.72
5,900,668.47
10,794,465.82
51,670.80
17,166,301.21
2,563,276.56
148.16
472,385.47
1,166,966.21
0.00
6,872,542.70
8,624,756.91
453,034.34
47,617.88
330,466.87
30,135,594.11
11,441,964.68
0.00
0.00
154,880.65
36,900.00
134,884.28
45,001.08
14,900.00
105,537,538.13

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA BATAJNICA

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Ostalo
Tehnicka zastita objekata
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Centralna klimati-sistemi
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo

6
4
261
5
12
17
1
11
6
4
8
8
4
2
30
21
3
14
2
5

0.00
30,750.80
1,370,624.97
136,676.32
73,654.21
400,415.74
416,156.24
317,367.58
527,690.61
337,956.72
2,460,887.34
0.02
131,600.00
1,667,625.00
6,144,208.83
55,563.92
3,199.33
4,811,808.82
254,359.97
457,213.09
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Radio relej.sist./linkovi
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
VCS sistemi
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Prenosni sist.(TGT)/modem
Ostalo
Naglavne kombinacije
Dalj.uprav.i nadzor
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
Sletni radar
Anemometri
Autom.meteo stanice
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
ILS(LLZ,GP,MM,OM)
NDB(radio far)
Radio goniometar(DRDF)
VHF radio marker
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Skolski namestaj
Ukupno za radnu jedinicu

1
6
4
1
22
148
9
4
3
54
2
7
4
1
3
13
3
6
8
1
13
1
6
12
12
2

289,745.00
2,244,374.96
6,025,830.93
8,246,935.35
303,983.60
19,274,585.29
2,563,276.56
3,433,202.40
301,936.62
468,948.75
411.64
1,166,966.20
2,226,562.50
17,463,729.31
598,820.32
12,007,812.71
263,572.08
53,103.71
561,915.43
0.00
15,000.00
0.00
45,000.00
69,618.76
51,512.54
164.64
97,274,768.81

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA KRALJEVO

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Ostalo
Tehnicka zastita objekata
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Centralna klimati-sistemi
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Napajanje 48v DC-fam
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
VCS sistemi
Telef.centrale/interfoni

2
5
299
2
9
33
2
13
8
2
5
6
6
1
23
6
5
19
5
4
5
3
1
1
53

202,343.74
46,126.20
872,518.08
18,925.78
47,061.94
1,581,431.30
403,875.00
336,333.78
308,749.23
479,812.48
1,849,324.12
748,482.98
1,226,021.54
1,368,750.00
3,887,660.56
3,640.57
10,656.79
3,428,554.70
1,530,559.01
358,102.45
438,322.89
1,775,156.24
5,947,705.84
13,246,939.28
163,035.60
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UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Prenosni sist.(TGT)/modem
Ostalo
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
IP telefonska centrala
Sletni radar
Anemometri
Autom.meteo stanice
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
VOR
DME
NDB(radio far)
Radio goniometar(DRDF)
VHF radio marker
Ostalo
Merno ispitna oprema-ZRNS
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Skolski namestaj
Opr.za prip.AIS publikaci
Ukupno za radnu jedinicu

145
1
2
6
2
2
1
1
4
9
4
14
12
1
1
6
1
5
4
1
13
11
20
2

18,221,155.92
2,563,277.15
0.00
309,967.66
83,545.84
257.41
16,921.88
37,041.69
598,820.32
12,998,338.57
250,242.75
53,079.70
626,827.85
0.00
4,218,750.00
0.00
0.00
91,500.00
0.00
782,577.67
82,905.29
44,944.84
4,986.55
16,600.00
81,281,831.19

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA NIS

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Napajanje 48v DC-fam
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo
Radio relej.sist./linkovi
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
VCS sistemi
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Ostalo
Naglavne kombinacije

5
7
179
2
6
2
1
4
7
10
4
32
24
4
16
4
4
5
6
7
2
1
39
142
1
13
20

0.00
46,126.20
1,154,701.41
18,925.78
46,749.82
0.00
720,941.23
74,857.80
26,396.57
6,780,524.65
1,434,599.58
1,425,592.34
115,620.25
246.98
2,735,759.76
2,853,467.58
256,135.81
39,939.85
1,674,958.72
2,433,749.98
462,647.71
111,001.94
244,659.00
19,202,235.35
250,000.00
847,039.94
0.00
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Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
Anemometri
Autom.meteo stanice
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
ILS(LLZ,GP,MM,OM)
VOR
DME
NDB(radio far)
VHF radio marker
Merno ispitna oprema-ZRNS
Ostalo
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Ukupno za radnu jedinicu

7
5
4
11
6
15
10
3
2
6
5
2
1
1
18
12

180,649.84
0.00
598,820.32
12,927,057.48
263,572.09
53,103.71
405,605.92
40,165,770.05
10,500.00
19,577,654.11
0.00
15,000.00
782,577.67
10,209.91
103,851.97
41,209.82
118,092,461.14

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA PONIKVE

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Video nadzor
Oprema za zivotnu sredinu
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo
SINKOPA GOODWOD SISTEM
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
VCS sistemi
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Prenosni sist.(TGT)/modem
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
IP telefonska centrala
Anemometri
Autom.meteo stanice
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
NDB(radio far)
Radio goniometar(DRDF)

2
5
213
1
6
2
1
11
4
7
2
8
4
2
6
4
4
1
3
2
3
20
132
1
2
3
4
1
2
9
2
3
2
4
1

0.00
30,750.80
761,685.81
12,232.04
59,365.04
6,221,319.47
1,988,804.39
501,870.17
6,570,000.43
12,647,281.71
18,743,007.12
263,792.74
0.00
82.34
9,209,511.03
256,135.81
20,071.40
0.01
937,500.00
6,062,706.67
8,823,843.61
66,672.60
18,286,546.75
2,563,276.43
1,144,400.93
124,921.84
15,816.00
16,921.88
598,820.32
18,627,304.96
252,182.29
47,641.89
162,676.32
0.00
0.00
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VHF radio marker
Merno ispitna oprema-ZRNS
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Opr.za prip.AIS publikaci
Ukupno za radnu jedinicu

2
1
12
10
3

0.00
782,577.67
68,228.17
45,552.34
29,100.00
115,942,600.98

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA PRISTINA

Telefoni,centrale,fax
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Radio relej.sist./linkovi
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Prenosni sist.(TGT)/modem
Ostalo
Naglavne kombinacije
Dalj.uprav.i nadzor
Sletni radar
Anemometri
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
ILS(LLZ,GP,MM,OM)
VOR
DME
NDB(radio far)
VHF radio marker
Automobili
Skladis.mehanizacija
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Ukupno za radnu jedinicu

16
133
1
7
5
1
8
3
4
12
15
1
3
1
22
53
1
3
16
4
2
1
3
4
4
3
2
1
1
7
5
1
1
1
28

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl

2
29
390
5

0.00
390,996.80
3,066,721.41
216,130.28
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Ostalo
Oprema za PPZ
Oprema za zivotnu sredinu
Tehnicka zastita objekata
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Napajanje 48v DC-fam
DPS
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo
RDPS- PREMA SPISKU
Radio relej.sist./linkovi
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
VCS sistemi
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Prenosni sist.(TGT)/modem
Ostalo
Naglavne kombinacije
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
Primarni-radar
Sekundarni-radar
Pokazivaci
Kupole
Merno ispitna oprema-RDR
RDR-racunari
Anemometri
Autom.meteo stanice
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
ILS(LLZ,GP,MM,OM)
VOR
DME
NDB(radio far)
Radio goniometar(DRDF)
Ostalo
Merno ispitna oprema-ZRNS
Automobili
Kombi vozila
Skladis.mehanizacija
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Opr.za prip.AIS publikaci
Ukupno za radnu jedinicu

20
2
13
3
8
9
1
31
4
2
12
3
34
23
4
1
2
1
2
2
74
188
1
7
3
8
4
4
1
1
3
1
2
3
3
11
16
5
8
1
1
1
5
1
1
2
4
1
1
21
7
4

137,442.08
42,584.29
431,700.45
294,467.66
552,116.54
10,086,873.57
0.00
3,819,539.19
30,459.40
3,240.49
1,213,531.79
1,622,206.34
9,120,482.72
2,371,751.14
24,146.44
0.00
0.00
3,458,437.50
8,306,230.06
30,852,321.92
386,701.30
83,192,764.49
2,563,277.15
532,626.53
3,915.40
44,813.12
155,497.84
15,816.00
21,042,901.92
131,459,538.08
62,401.86
1,539,309.54
0.00
0.00
598,820.32
9,210,178.01
685,660.21
58,359.70
1,056,457.40
14,765,625.00
41,699,772.64
4,218,750.00
15,000.00
0.00
0.00
1,812,844.97
3,003,955.72
4,760,717.27
23,786.20
120,641.38
87,392.34
81,200.00
399,240,104.46
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AERODROMSKA KONTROLA LETENJA TIVAT

Telefoni,centrale,fax
Mobilni telefoni
Namestaj
Kopir-masine,skeneri,i sl
Ostalo
Oprema za PPZ
Oprema za zivotnu sredinu
Tehnicka zastita objekata
Agregati
Izv.nepr.napaj./UPS
Transf.stani/transformato
Klima uredjaj
Grejna tela
Ispravljac/punjac
Ostalo
Napajanje 48v DC-fam
AFTN/AMHS(OLDI)
Ostalo
Multiplekseri
Sis.za snim.i reprodukcij
VCS sistemi
Telef.centrale/interfoni
UHF/VHF siste,i uredjaji
Satne centrale
Prenosni sist.(TGT)/modem
Ostalo
Merno ispitna oprema-Tele
Mrezna racunarska oprema
Anemometri
Autom.meteo stanice
Ostalo
Klasicna meteo oprema
Opr.za razmenu meteo info
ILS(LLZ,GP,MM,OM)
DME
NDB(radio far)
Radio goniometar(DRDF)
Ostalo
Automobili
Skladis.mehanizacija
ALATI
MERNO ISPITNA OPREMA
Ukupno za radnu jedinicu

3
11
434
2
33
3
10
7
5
7
1
20
4
6
5
7
1
5
1
1
1
19
136
1
1
1
4
13
2
7
4
20
5
2
1
2
1
1
1
1
16
21

0.00
145,605.20
3,557,493.16
131,493.50
1,780,668.09
46,818.00
396,044.05
17,110,497.93
11,619,779.38
1,526,574.99
0.00
330,625.86
30,459.40
191,630.05
571,225.41
20,611,477.39
253,125.00
560,457.86
2,162,812.50
5,947,707.84
29,393,995.64
42,488.30
18,005,315.02
2,563,277.15
1,965,223.79
0.00
1,111,214.21
23,060.91
598,820.32
14,653,448.21
1,167,369.21
47,823.71
244,014.48
33,971,007.38
4,218,750.00
15,000.00
0.00
0.00
746,007.84
23,786.20
96,375.97
64,252.37
175,925,726.32

Ukupno za sve radne jedinice

5,821,001,567.65

*Crvenom bojom obeležena Pristina
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SPECIFIKACIJA 4. INVESTICIJE U TOKU

Naziv
Radovi na rekonstrukciji Tehničkog centra Faza 2
Radovi na izgrad toplovoda za priklj.zgrade CKL Bg na sist dalj grejanja aerod.N Tesla
Unap. elektroenerg i telekom infrastr.za METEO krugove sa izrad teh dokument
Izgrad ograde oko obj. NDB Vršac i protiv požar pojas oko obj BDB i VOR Vršac
Pripremni gradj.radovi za instalac ILS i DVOR uredjaja
Izvođ.radova na EE i TK infrastrukt.u zoni PSS Tivat
Izvođ radova na adapt EE stanice CKL Bg
Izvođenje radova na EE infrastr.za povez.EE bloka i zgrade CKL
Projekt.teh. dokum.za rekons.RS Koviona i adapt.prij.cent. Rudnik
Revizija projek.dok,tex kontr. i ostl. usl.Besna Kobila-Bosileg
Prip.radovi na lokac i postav kontejnera za potrebe istalac NDB u Srb i CG
Radovi na proširenju el.energet i telekom instalac za potrebe novih sistema KL
Kupovina zemljišta
Izrada teh.dokument.za potrebe implementac.SAUTER kontrol centra
Izrada projekt-teh dokumentacije za adaptac.TS 10/0.4kV u okviru EE stanice CKL Bg
Projektovanje unapredjenja KGH i prateć sistema u CKL Beograd
Projektno-tehnič dokumentac za potrebe legalizac objekata
Izrada teh dok za potr dograd obj Tkl Podgor,rekons EE i Tk infrast oko PSS Podg
Izrada teh dokument za obj. ZRNS i telek cent i teh centar 87 i 169/u/16
Projektno-teh dokumentac za lokac ZRNS sredstva u Srbiji
Izrada teh.doku.za ZRNS objekte u Crnoj Gori-JN 259/U/16
Projektno tehn.dokum.za izgradnju i rekon.objekata
Projektno teh dokum.za izgrad nove rada stanice Besna kobila
Izrada proj-teh dokumantac za potrebe Terminal Area Radar(TAR) Beograd
Izrada teh dok za potreb rekon EE instalac u hangarima 1 i 2 SAA
Projek.teh.dokument.za izgrad tornja Akl Bg sa aneksom zgr.CKL Bg
Proj.-tehn.dok.za implem.vazduh.podataka ADQ JN 89/U/16
Projektna dokumentacija
Proj.teh.dok.za rekon.RS Koviona i adap.prij.VHF/UHF RC Rudnik
Projektovanje elektroenergetske infrastrukture
Izrada teh dokument.za potrebe rekonstruk. elektroenerg.infrastrukture
Proj-teh dok.za infras.povez.zgrade COKL i CKL Beograd
Izrada proj-teh dokument za telekom i energ infrastr PSS AKL Batajnica
Proj informacionog sistema
Izrada telekom projekta za pot.pribav dozv za radio frekvenc
Izrada teh dokum.zas rekonst/izgrad inter benzindke stanice u SAA Vršac sa urban
planom 33/U/17
Izrada proj-teh dokum.za odvođ.i prečiš.fek kanalizac.Vršac
Usl.izr.teh.dok.za san.krova AKL Vrsac JN 146/Y
Urbanisticki projekti/analize
Proj.tehn.dok.za rekon.COKL Bgd-trening centar
Nabavka i instalacija dobara u oblasti energetike
Nabavka i instal.dobara u oblasti energetike DEA,UPS,DC Podgorica
Uređaji za klimatizaciju i grejanje
Unapređenje KGH sistema u CKL Beograd
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Saldo
39,570,717.34
4,208,864.50
987,866.80
2,386,229.37
11,648,907.51
14,464,621.42
41,582.50
4,252,349.50
114,112.50
89,824,526.46
32,917.50
2,945,179.70
21,754.00
1,075,000.00
2,894,440.00
2,975,000.00
1,898,332.50
35,805.00
15,427,710.34
7,559,234.75
12,705.00
104,256.85
10,075,018.82
67,526.96
950,310.00
73,885,296.00
4,791,300.89
3,508,449.72
88,447.80
1,535,735.01
3,180,197.00
5,848,889.53
2,740,000.00
23,645,045.00
7,861,413.50
1,225,623.00
878,840.40
1,243,750.00
1,069,902.00
25,149,867.88
37,085,716.55
5,906,953.32
218,900.00
20,501.25

Implementacija CIMACT softvera
Unapređenje Surveillance Front-End procesora
Unapređ hardvera i softv TopSky-ATS sistem proširenje (korak1 faza2)-SUS 65/1246
Unapređenje VHF/UHF radio sistema
SMATSA IP Komunikacione mreze JN 197/D/16
IP radio-relejna mreža za prenos servisa kl.(govora i podataka(
Usluga unapređ OMSN uređ 1660sm,1650cm i sistema za nadz 1353nms sa podrš u
održ
Unapređ.sistema za snimanje i reprodukc govor.komunikac za CKL Bg
Nabavka i instalacija VDF sistema
Nabavka i instalacija ILS/DME i DVOR uređaja
Nabavka aplikativ softvera za prognos rad stanice sa hardverom
Nabavka softvera ,licence
Računarska mreza,nabavka opreme i instalacija
Računari, serveri i sistemi za skladištenje
Informacioni sistem
Izdavanje potvrda o usaglašen. opreme i objavljiv oglasa jav nab invest karaktera
SUSAN program modernizac-SMATSA troš realizac ugovora o kreditu +ZTN
Invest.Murtenica
Revalor.inv.Murtenica
Gromobran
Gromobran
Radiogoniometar
Revalorizacija radiogoniometra
VHF Radiogoniometar
Revalorizacija VHF radiogoniometra
Simulator za ob.sletanja
Rev.simulatora za ob.sletanja
Vršac-aneks
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6,367,304.44
73,423,777.80
778,210,392.89
2,944,588.62
376,985,963.11
41,868.75
21,945.00
74,958.91
51,686.25
104,187,988.31
25,121.25
1,490,631.65
21,156,359.36
9,395,589.90
40,136.25
3,820.41
24,545,429.18
73,124.38
15,489.41
120,000.00
276,305.29
104,118.19
728,550.73
84,884.94
593,969.08
2,448.00
17,246.65
678,600.00
1,815,122,096.92

SPECIFIKACIJA 5. RAČUNARSKA OPREMA

NAZIV

KOLICINA

SADASNJA
VREDNOST

UZA UPRAVA (SA CENTRALNIM MAGACINIM )

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

309

3,083,187.01
3,083,187.01

CENTAR ZA OBRAZOVANJE -AERODROM BEOGRAD

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

67

531,169.97
531,169.97

18

0.00
0.00

72

488,108.92
488,108.92

683

91,857,570.40
91,857,570.40

169

4,797,212.75
4,797,212.75

10

0.00
0.00

KALIBRAZA

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

SMATSA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA VRSAC

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

CENTAR KONTROLE LETENJA
BEOGRAD

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

OBLASNA KONTROLA LETENJA
BEOGRAD

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA BEOGRAD

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu
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AERODROMSKA KONTROLA LETENJA VRSAC

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

26

235,899.42
235,899.42

34

291,372.28
291,372.28

41

256,196.34
256,196.34

40

430,444.89
430,444.89

33

257,318.72
257,318.72

4

0.00
0.00

83

1,318,172.07
1,318,172.07

52

654,774.49
654,774.49

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA BATAJNICA

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA KRALJEVO

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA
NIS

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA PONIKVE

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA PRISTINA

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

AERODROMSKA KONTROLA LETENJA TIVAT

Racunarska oprema
Ukupno za radnu jedinicu

Ukupno za sve radne jedinice

104,201,427.26
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 6

- Стакло

POVRŠINA
(m2)

LOKACIJA
UZA UPRAVA
Termopan 4+12+4
Profilit u boji-dvostruki
Staklo 4mm- peskirano
Staklo 4mm- obično

TEHNIČKI CENTAR KONTROLE LETENJA BEOGRAD
NOVA OBLASNA KONTROLA LETENJA -BEOGRAD
Fasada
Unutrašnje pregrade u objektu
Portirnice

SMATSA TRAINING CENTER
PREDAJNI CENTAR RUDNIK
Prozorska stakla
AERODROMSKA KONTROLA LETENJA- BEOGRAD
Kupola
Prozorska stakla
AERODROMSKA KONTROLA LETENJA -VRSAC
Kupola
Nova fasada
Unutrašnje pregrade u objektu
AERODROMSKA KONTROLA LETENJA-BATAJNICA
Kupola
Prozorska stakla
AERODROMSKA KONTROLA LETENJA-KRALJEVO
Kupola
Prozorska stakla
AERODROMSKA KONTROLA LETENJA-NIS
AERODROMSKA KONTROLA LETENJA-PONIKVE
AERODROMSKA KONTROLA LETENJA-PODGORICA
AERODROMSKA KONTROLA LETENJA -TIVAT
Kupola
Fasada
Unutrašnje pregrade u objektu
UPRAVNA ZGRADA SAA VRSAC
Termopan 4+8+4+8+4
Termopan-laminirano 4.4.2+16+4.4.2
PP staklo
Kaljeno staklo 6+1+6
RS KOVIONA
Termopan 4+15+4
Ukupno stalklene površine

VREDNOST

820
85
30
30
800

4.400.000
1.210.000
132.000
88.000
4.180.000

3.093
830
61
850

70.349.000
17.638.000
2.338.000
4.950.000

24

518.000

60
100

7.975.000
550.000

50
169
143

6.655.000
5.225.000
3.742.000

155
100

3.300.000
4.870.000

155
100
50
50
50

3.300.000
4.870.000
6.655.000
6.655.000
6.655.000

96
548
123

12.934 eura
94.917 eura
37.080 eura

205
314
19
70

2.173.000
6.908.000
4.750.000
1.470.000

27

307.800
181.863.800 dinara
+144.931 eura
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SPECIFIKACIJA 7. ZALIHE

Naziv - Konto

Naziv - org.jed

Ostali materijal
Materijal u doradi,obradi i manipul.štamparija
Rezervni delovi na zalihama
Alat i inventar na zalihama - u skladištu
Gorivo i mazivo
Cistoca
Rezervni delovi na zalihama
Ostali materijal
Gorivo i mazivo
Cistoca
Kancelarijski materijal
Alat i inventar na zalihama - u skladištu
Rezervni delovi na zalihama
Kancelarijski materijal
Ostali materijal
Gorivo i mazivo
Cistoca
Kancelarijski materijal
Rezervni delovi na zalihama
Alat i inventar na zalihama - u skladištu

MAGACIN I
MAGACIN I
MAGACIN I
MAGACIN I
MAGACIN I
MAGACIN I
SAA SMATSA Vazduhoplovna akademija
SAA SMATSA Vazduhoplovna akademija
SAA SMATSA Vazduhoplovna akademija
SAA SMATSA Vazduhoplovna akademija
SAA SMATSA Vazduhoplovna akademija
SAA SMATSA Vazduhoplovna akademija
MAGACIN II
MAGACIN II
AKL Priština
AKL Priština
AKL Priština
AKL Priština
AKL Priština
AKL Priština

Saldo
2,970,846.33
108,000.00
18,770,363.47
3,240,652.51
434,375.00
576,567.16
25,844,806.70
365,160.77
30,814,784.50
22,982.86
154,367.78
27,515.89
78,113,043.31
2,949,259.72
20,278.78
2,840.90
3,652.40
11,498.33
95,005.76
14,213.76
164,540,215.93

SPECIFIKACIJA 8. BIBLIOTEKA I UMETNIČKA DELA

BIBLIOTEKA 31.12.2018.

Naziv RJ
Uprava
Uprava
TRE Sektor za obuku
vazduhopl.osoblja
TRE Sektor za obuku
vazduhopl.osoblja
SAA SMATSA Vazduhoplovna
akademija
SAA SMATSA Vazduhoplovna
akademija
Oblasna kontrola letenja
AKL Batajnica
AKL Niš
AKL Ponikve
AKL Priština
AKL Tivat

Naziv
KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/
OSTALE NEKRET POSTR.I OPR - Biblioteka /zvucna
gradja/

Sadašnja
vrednost
555,992.16
124,774.81

KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/
OSTALE NEKRET POSTR.I OPR - Biblioteka /zvucna
gradja/

2,650,573.50

KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/
OSTALE NEKRET POSTR.I OPR - Biblioteka /zvucna
gradja/
KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/
KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/
KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/
KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/
KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/
KNJIGE - Biblioteka /knjige trajne vrednosti/

367,300.00
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634,343.08

137,600.00
4,098.10
2,103.14
12,982.01
13,861.01
24,132.77
14,405.28
4,542,165.86

DELA LIKOVNIH UMETNIKA 31.12.2018.
Naziv RJ
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA
UZA UPRAVA

Naziv
BEOGRAD ULJE NA PLATNU 100x22c
BEOGRAD PASTEL 70x50cm AUTOR P
BEOGRAD AKVAREL 50x35cm
ZEMUNSKI KROVOVI 70x55 AUTOR P
SUMA AKVAREL 30x25 AUTOR POPIN
DUNAV AKVAREL 25x20 cm
GRAFIKA MOTIV KAPIJE BEOGRADA
GRAFIKA MOTIV KAPIJE BEOGRADA
GRAFIKA MOTIV KAPIJE BEOGRADA
GRAFIKA MOTIV KAPIJE BEOGRADA
GRAFIKA MOTIV KAPIJE BEOGRADA
GRAFIKA MOTIV KAPIJE BEOGRADA
VELIKE GRAFIKE 46x28 cm
VELIKE GRAFIKE 46x28cm
VELIKE GRAFIKE 46x28 cm
VELIKE GRAFIKE 46x28 c AUTOR P
SLIKA POGLED U NEBO -Slavenka
SLIKA ZLATIBORSKE KOLIBE-Draga
SLIKA SREM U SRCU I DUSI-Brank
SLIKA ZRELO ZITO-Dragan Kunic
SLIKA ZITNA POLJA SA CRVENIM M
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Inv.broj
38304
38305
38306
38307
38308
38309
38310
38311
38312
38313
38314
38315
38316
38317
38318
38319
40684
40685
40686
40687
40688

Sad.vrednost
36,341.82
34,888.14
20,351.42
23,258.76
17,444.07
13,083.05
5,814.69
5,814.69
5,814.69
5,814.69
5,814.69
5,814.69
12,356.22
12,356.22
7,268.36
5,814.70
85,000.00
55,000.00
40,000.00
60,000.00
45,000.00
503,050.90

II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 2 - Осигурање моторних возила

Предмет осигурања су службена моторна возила Наручиоца:
1. потпуно каско осигурање без учешћа Наручиоца у штети, са укљученим ризиком крађе возила у Србији и на територији Европе за возила посебно
назначена у Табели 1,
2. осигурање лица која имају својство возача и путника у возилу (са осигураним сумама од 250.000 динара за случај смрти настале у возилу услед
несрећног случаја и 450.000 динара за инвалидитет као последица повреде у возилу), и
3. обавезно осигурање од ауто одговорности за штете причињене трећим лицима, висина накнаде штете по једном догађају у складу са Законом
о обавезном осигурању у саобраћају у динарској противвредности на дан настанка штетног догађаја.
Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечена возила Осигураника у време трајања уговора.
Уговор се закључује на период од годину дана.
Табела 1: Спецификација службених моторних возила Наручиоца
Р.бр.

Врста возила, марка,

1
2
3
4
5
6
7
8

тип, модел
Теренско возило
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DTD
Теренско возило
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DTD
Теренско возило
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DTD
Теренско-теретно "pick up" возило
MITSUBISHI L200
Теренско-теретно "pick up" возило
MITSUBISHI L200
Теретно возило
ICVECO Eurocargo ML100E19
Путничко возило
PEUGEOT 407 ST SPORT 2.2
Теренско возило
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DTD

Рег.број

Год.

Снага

Запр.

произ
2004

мотора
121 kw

ccm
3200

2004

121 kw

3200

5+2

2004

121 kw

3200

5+2

2016

133 kw

2442

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

Носивост 1.036 кг

2016

133 kw

2442

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

Носивост 1.036 кг

2016

137 kw

4485

3

Носивост 4.485 кг

2004

116 kw

2230

5

2018

140 kw

3200

НАПОМЕНА

Број
седиша

5+2

BG 1764-FD
BG 1478-ZM
BG 1478-ZL
BG 1011-IC
BG 1011-ID
BG 1042-ĆV
BG 1202 CA
BG 1453 ТО

Осигурање и против крађе
иностранству
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5+2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Путничко возило
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 5P XS 1.6 E
Путничко возило
PEUGEOT 307 5P XS 1.6 E
Путничко возило
PEUGEOT 307 5P XS 1.6 E
Комби-возило
FIAT DUCATO PANORAMA 3.0
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
TOYOTA Land Cruiser V8 4.5 D-4D
Путничко возило
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2
Путничко визило
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2

2005

100 kw

1997

5

2005

80 kw

1587

5

2005

80 kw

1587

5

2005

80 kw

1587

5

2005

80 kw

1587

5

2005

80 kw

1587

5

2005

80 kw

1587

5

2005

80 kw

1587

5

2005

80 kw

1587

5

2005

80 kw

1587

5

2008

115 kw

2999

8+1

2008

59.5kw

1690

5

2008

59.5kw

1690

5

2008

59.5kw

1690

5

2009

210 kw

4461

2009

51 kw

1199

5

2009

51 kw

1198

5

BG 999-ČN
BG 1469-PM
BG 1465-VJ
BG 1465-CV
BG 1758-BP
BG 390-IZ
BG 390-FB
BG 1478-LI
BG 1406 FO
BG 438-ED
BG 1233 GU
BG 1427 LS
BG 1427 LT
BG 1435 DX
BG 820-RS

Осигурање и против крађе у
иностранству

5+2

BG 1195 KB
BG 1195 JE
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38

39
40
41
42
43
44

Путничко возило
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2
Комби возило
PEUGEOT BOXER FT 330 L1H1
Комби возило
PEUGEOT BOXER FT 330 L1H1
Путничко возило
VOLVO XC60 3.2 AWD SUMMUM
Путничко возило
LEXUS LS 460
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2
Санитетско возило

2009

51 kw

1198

5

2010

74 kw

2198

3

2010

74 kw

2198

3

2010

175 kw

3192

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2010

270 kw

4608

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2010

108 kw

1998

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2010

108 kw

1988

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2010

108 kw

1988

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2011

108 kw

1988

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

BG 1201 UG
BG 1288 FE
BG 1288 FD
BG 1369 JZ
BG 1202 BZ
BG 1320 SC
BG 1320 SA
BG 1320 SB

7

BG 1320 SD
2011

84 kw

1198

5

2011

100 kw

2198

6

2011

58 kw

4750

1

2010

108 kw

1988

3

2010

108 kw

1988

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2010

108 kw

1988

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2010

108 kw

1988

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2010

108 kw

1988

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2010

108 kw

1988

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

2013

62 kW

1248

BG 1372 BX

FIAT DUCATO 2.2 JTD
Трактор
BELARUS MTZ-82.1
Ватрогасно возило

BG 1437 KL

IVECO DAILY 55S 17W 4X4
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY

BG 1542-FD

Набавна вредност
3.993.643,75 РСД са
ПДВ-ом

BG AAI-12

BG 1557-AO
BG 1557-AR
BG 1557-AS
BG 1557-AT
BG 1557-AP
BG 684-VR
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5

Набавна вредност
11.688.084,00 РСД са
ПДВ-ом

45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Моторна цистерна за авио бензин
RENAULT
Теренско возило
LADA NIVA 21214-120-50 4x4
Теренско возило
LADA NIVA 21214-120-50 4x4
Теренско-теретно "pick up" возило
ISUZU D-MAX
Теренско-теретно "pick up" возило
ISUZU D-MAX
Теренско-теретно "pick up" возило
ISUZU D-MAX
Мини-бус возило
MERCEDES SPRINTER 516 Cdi
Мини-бус возило
MERCEDES SPRINTER 516 Cdi
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i

2013

62 kW

1248

5

2013

62 kW

1248

5

2013

62 kW

1248

5

2013

62 kW

1248

5

2013

62 kW

1248

5

2013

62 kW

1248

5

2013

62 kW

1248

5

2013

62 kW

1248

5

2014

158 kw

5132

5

BG 904-JK

2015

61 Kw

1690

BG 904-JM

2015

61 kW

1690

BG 684-VS
BG 1856-UG
BG 684-VT
BG 684-VU
BG 684-VV
BG 1856-UA
BG 1856-UC
BG 684-VZ

BG 808-WY

Набавна вредност
9.066.970,00 РСД без
ПДВ-а

5
5

BG 925-FB

2015

120 kW

2499

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

Носивост 1.050 кг

Осигурање и против крађе у

5

Носивост 1.050 кг
Носивост 1.050 кг

BG 925-FĆ

2015

120 kW

2499

иностранству

2015

120 kW

2499

Осигурање и против крађе у
иностранству

5

BG 925-FČ

2015

120 kW

2143

Осигурање и против крађе у
иностранству

20+1

BG 925-JU

Осигурање и против крађе у

20+1

BG 925-KC

2015

120 kW

2143

BG 1012-RT

2016

61 kw

1690

BG 1012-RŠ

2016

61 kw

1690

BG 1012-RO

2016

61 kw

1690

иностранству

5
5
5
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64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84

Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Путничко возило
FIAT 500 L 1.6 MJTD
Путничко возило
FIAT 500 L 1,6 MJTD
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT BOXER
Путничко возило
PEUGEOT 308

5
BG 1012-RP

2015

61 kw

1690

BG 1015-IB

2016

61 kw

1690

BG 1015-IC

2016

61 kw

1690

BG 1015-IČ

2016

61 kw

1690

BG 1015-IĆ

2016

61 kw

1690

BG 1012-SE

2016

88 kw

1598

5
5
5
5
Осигурање и против крађе у
иностранству

5

Осигурање и против крађе у

5

BG 1012-SĐ

2016

88 kw

1598

иностранству

BG 1478-TR

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-TO

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-TP

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-TN

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-MA

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-MB

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-MC

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-MD

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-ME

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-MF

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-MG

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1478-MH

2018

96 kw

1499

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1470-DO

2018

120 kw

1997

Осигурање и против крађе у иностранству

7+1

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1742-IF

2019

96 kw

1499
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85
86
87
88

Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT RIFTER
Путничко возило
VOLVO XC 60
Путничко возило
VOLVO XC

BG 1742-IE

2019

96 kw

1499

BG 1742-IG

2019

96 kw

1499

BG 1812-DX

2019

228 kw

1969

Осигурање и против крађе у иностранству

5

BG 1812-EA

2019

228 kw

1969

Осигурање и против крађе у иностранству

5

Осигурање и против крађе у иностранству

5
5
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II
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 3 - Осигурање од опште одговорности и одговорности из делатности

1.1. Осигурање од опште одговорности
Oсигурање од опште одговорности осигураника СМАТСА доо, за штете проузроковане смрћу,
повредом тела или здравља, као и уништењем или оштећењем ствари трећих лица, без учешћа
Осигураника у штетном догађају.
Осигурава се грађанско правна одговорност Осигураника за штете проузроковане смрћу,
повредом тела или здравља, као и уништењем или оштећењем ствари трећих лица. Овим
осигурањем покривена је одговорност за штету која је причињена трећем лицу делатношћу
односно занимањем или понашањем Осигураника или поседовањем покретне и непокретне
имовине.
Предметно покриће мора обухватати одговорност послодавца према запосленима (сва
запослена и ангажована лица код послодавца, сматраће се трећим лицем по одредбама овог
осигурања). Предметно покриће мора обухватати и одговорност осигураника у својству
инвеститора за све уговорене грађевинске и/или монтажне радове чија укупна предрачунска
вредност у сваком поједином случају не прелази 10.000.000 УСД у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије на дан уговарања предметних радова.
Делатност SMATSA доо је:
1) пружање ваздухопловних услуга у циљу обезбеђења безбедне, редовне и
експедитивне ваздушне пловидбе у простору надлежности;
2) спровођење непосредних оперативних и технолошко оперативних послова контроле
летења, управљање протоком ваздушне пловидбе,координација војног летења,
вођење војних ваздухоплова у контролисаном ваздушном простору до зона
дефинисаних за специфичне војне потребе, информисање цивилних и војних
ваздухоплова у лету и предполетно информисање, и архивирање података о лету,
послови узбуњивања, прослеђивање информација од значаја за безбедност
ваздушне пловидбе и заштите ваздушних простора држава оснивача;
3) израда навигационих поступака, утврђивање безбедних висина лета ваздухоплова,
прикупљање, обрада и објављивање ваздухопловних информација, укључујући
објављивање посебних публикација;
4) планирање и утврђивање оперативних захтева за систем контроле ваздушне
пловидбе;
5) планирање и праћење структуре ваздушног простора и летачких процедура,
узимајући у обзир интересе цивилних и војних корисника као и заштиту човекове
околине;
6) ваздухопловна метеоролошка осматрања, прикупљање, израда и достављање
ваздухопловних метеоролошких извештаја;
7) израда ваздухопловних метеоролошких прогноза и посебних упозорења за
аеродроме и руте у простору надлежности и обезбеђење неопходне метеоролошке
документације за лет;
8) планирање, набавка, изградња, постављање, одржавање, надзор и провера
исправности техничких система, опреме, уређаја и објеката који се користе за вршење
послова у систему контроле летења;
9) провера и подешавање рада техничких уређаја и система из ваздуха;
10) спровођење и усклађивање оперативних, развојних и међународних послова и
задатака са међународним стандардима и препорукама;
11) стручна обука и усавршавање особља;
12) извоз и увоз за потребе Друштва који су у функцији обављања делатности;
13) рекреација и кондициони одмор оперативног особља
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ЛИМИТ (осигурана сума): Комбиновани лимит за лица и ствари по штетном догађају и агрегатно
за годишњи период осигурања износи 1.000.000 УСД (еквивалентно у ЕУР).
ПОДЛИМИТИ (саставни део лимита, не додатак на њега)



Одговорност послодавца (SМАТSА доо) према запосленима 250.000 УСД (еквивалентно
у ЕУР) по штетном догађају и агрегатно за годишњи период осигурања.
Одговорност осигураника у својству инвеститора 250.000 УСД (еквивалентно у ЕУР) по
штетном догађају и агрегатно за годишњи период осигурања.

Претежна делатност СМАТСА д.о.о.: 52.23 - Услужне делатности у ваздушном саобраћају –
контрола аеродрома и ваздушног саобраћаја.
Укупан број запослених је 930.
1.2. Осигурање од одговорности из делатности
Осигурање од одговорности осигураника (SMATSA доо) која произилазе из обављања
делатности и било које друге делатности у вези са делатношћу осигураника, као и законске
одговорности осигураника за штете по основу опште одговорности. Односи се на осигурање
одговорности осигураника за штете проузроковане трећим лицима (која се може појавити у
смислу телесне штете – повреда, нематеријалне штете и/или имовинске штете – штете на
стварима) а које произилазе из обављања делатности (последица су спровођења
професионалних активности осигураника) и било које друге активности у вези са делатношћу
осигураника (одговорност осигураника која произилази из послова одржавања авиона,
одговорности власника хангара, одговорности везана за пружање услуга калибраже,
активности везане за обуку контролора летења), као и законске одговорности осигураника за
штете по основу опште одговорности.
Делатност SMATSA доо је:
1) пружање ваздухопловних услуга у циљу обезбеђења безбедне, редовне и
експедитивне ваздушне пловидбе у простору надлежности;
2) спровођење непосредних оперативних и технолошко оперативних послова контроле
летења, управљање протоком ваздушне пловидбе,координација војног летења,
вођење војних ваздухоплова у контролисаном ваздушном простору до зона
дефинисаних за специфичне војне потребе, информисање цивилних и војних
ваздухоплова у лету и предполетно информисање, и архивирање података о лету,
послови узбуњивања, прослеђивање информација од значаја за безбедност
ваздушне пловидбе и заштите ваздушних простора држава оснивача;
3) израда навигационих поступака, утврђивање безбедних висина лета ваздухоплова,
прикупљање, обрада и објављивање ваздухопловних информација, укључујући
објављивање посебних публикација;
4) планирање и утврђивање оперативних захтева за систем контроле ваздушне
пловидбе;
5) планирање и праћење структуре ваздушног простора и летачких процедура,
узимајући у обзир интересе цивилних и војних корисника као и заштиту човекове
околине;
6) ваздухопловна метеоролошка осматрања, прикупљање, израда и достављање
ваздухопловних метеоролошких извештаја;
7) израда ваздухопловних метеоролошких прогноза и посебних упозорења за
аеродроме и руте у простору надлежности и обезбеђење неопходне метеоролошке
документације за лет;
8) планирање, набавка, изградња, постављање, одржавање, надзор и провера
исправности техничких система, опреме, уређаја и објеката који се користе за вршење
послова у систему контроле летења;
9) провера и подешавање рада техничких уређаја и система из ваздуха;
10) спровођење и усклађивање оперативних, развојних и међународних послова и
задатака са међународним стандардима и препорукама;
11) стручна обука и усавршавање особља;
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12) извоз и увоз за потребе Друштва који су у функцији обављања делатности;
13) рекреација и кондициони одмор оперативног особља.
SMATSA доо обавља делатност у складу са прописима о ваздушном саобраћају у државама
оснивачима, међународним уговорима, међународним стандардима и препорученој пракси. У
складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о класификацији делатности и
о регистру јединица разврставања оснивача, SMATSA доо обавља делатности које су сврстане
погрупама и подгрупама како следи:
52.23 Услужне делатности у ваздушном саобраћају– контрола аеродрома и ваздушног
саобраћаја- претежна делатност;
18.12 Остало штампање – штампање магазина и других публикација које излазе мање
од четири пута недељно;
33.16 Поправка и одржавање летилица и свемирских летилица;
85.59 Остало образовање – образовање које није дефинисано према степенима
образовања;
85.53 Делатност школе за возаче – школа летења;
71.20 Техничко испитивање и анализе – испитивање квалитета и поузданости;
55.20

Одмаралишта и слични објекти за краћи одмор.

SMATSA доо обавља послове спољнотрговинског промета, увоз-извоз у оквиру регистроване
делатности. SMATSA доо може да закључује уговоре и обавља друге послове у оквиру
делатности из става 1. овог члана. SMATSA доо може без уписа у регистар, да обавља и друге
делатности које служе делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те
делатности, у мањем обиму или повремено.
ЛИМИТ: Комбиновани јединствени лимит 825.000.000 УСД (еквивалентно у ЕУР) по штетном
догађају и агрегатно за годишњи период
ПОДЛИМИТ (саставни део лимита а не додатак на њега):
SMATSA Ваздухопловна академија 5.000.000 УСД (еквивалентно у ЕУР) по штетном
догађају и агрегатно за годишњи период, за одржавање авиона и одговорност власника
хангара. Подлимитом за одговорност из оправљачке делатности, покривене су све штете које
могу проистећи из грешке у одржавању авиона од стране SMATSA Ваздухопловне академије
(faulty maintenance);
Нематеријалне штете (које не подразумевају телесне повреде) 25.000.000 УСД
(еквивалентно у ЕУР) по штетном догађају и агрегатно за годишњи период са подлимитом од
5.000.000 УСД (еквивалентно у ЕУР) за SMATSA Ваздухопловну академију;
25.000.000 УСД еквивалентно у ЕУР) по штетном догађају и агрегатно за годишњи
период за штете из одговорности које нису у вези са пословима авијације само у вишку изнад
основних покрића од одговорности које осигураник пријави осигуравачу у току трајања године
осигурања;
Учешће осигураника у штети у сваком штетном догађају; за SMATSA Ваздухопловну
академију 5.000 УСД (еквивалентно у ЕУР) за штете на стварима (имовинске штете), осим
за штете на авионима која је 15.000 УСД (еквивалентно у ЕУР) у сваком штетном догађају.
У циљу додатног појашњења осигуравајућег покрића према тачки 1.2 предметно покриће мора
садржати најмање следећа проширења:
1. Проширење покрића по клаузули АVN 52G, у односу на искључења дефинисаних
клаузулом AVN46B - искључења за рат, отмицу и друге опасности са подлимитом од
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2.
3.
4.

5.

250.000.000 УСД по штетном догађају и агрегатно - EXTENDED COVERAGE
ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES) АVN 52G
Проширења покрића на нематеријалне штете (које не подразумевају телесне повреде)
AVN 60A 24.12.2004 - PERSONAL INJURY EXTENSION AVN 60A 24.12.2004
Ограничење клаузуле о искључењу препознавања датума AVN 2002A - DATE
RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE AVN 2002A
Покриће за ваздухоплове и у лету (по овој клаузули пружа се осигуравајуће покриће у
погледу одговорности из поседовања хангарара за ваздухоплове у току лета, укључујући
операције са горивом (поништавање и допуњавање), као и покриће одговорности за
ваздухоплове за летове у циљу одржавања и провјере ваздухоплова) - IN-FLIGHT
HANGARKEEPERS;
Покриће за одговорност за радове GLOBAL 086, чија вредност не прелази 10.000.000
УСД у агрегату.- ACCEPTED CONTRACT VALUES (For attachment to Global Major Airport
Wording 082 & 082A) GLOBAL 086

За осигурање од одговорности из делатности, Понуђач мора да обезбеди одговарајуће
реосигуравајуће покриће код светски признате реосигуравајуће компаније, чији рејтинг мора
бити у следећем опсегу према последњем објављеном рејтингу следећих спeцијaлизoвaних
нeзaвисних aгeнциja зa прoцeну крeдитнoг ризикa, и то:
Крeдитнa aгeнциja
Крeдитни рejтинг

S&P
AM BEST
AAA, AA+, AA, AA, A+, A, A- A++, A+, A,

Понуђач је дужан да достави потврду о минимум 95% покрићу осигураног ризика.
Уговор се закључује на период од 3 године.
У наставку су дати упитници:
1. Упитник за осигурање од одговорности од обављања делатности контроле летења - AIR
TRAFFIC CONTROL LIABILITY INSURANCE QUESTIONNAIRE
2. Упитник за осигурање од одговорност која произилази из послова одржавања авиона AIRCRAFT MAINTENANCE LIABILITY INSURANCE QUESTIONNAIRE
3. Упитник за осигурање од одговорности власника хангара - HANGARKEEPERS LIABILITY
INSURANCE QUESTIONNAIRE
4.Упитник за осигурање од одговорности везане за пружање услуга калибраже - GENERAL
AVIATION QUESTIONNAIRE
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1. Упитник за осигурање од одговорности од обављања делатности контроле
летења
AIR TRAFFIC CONTROL LIABILITY INSURANCE QUESTIONNAIRE
Client Name:

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd
(Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc)
(the policyholder that executes the contract of insurance)
1.

Annual Turnover
What is your annual turnover?
EUR/RSD average exchange rate)

Approx. 81.7 milion EUR (operating incomes for 2016,

Alternatively delete as appropriate:
Is your annual turnover in excess of
Is your annual turnover in excess of
(approx GBP11.2 million)
2.

GBP1 million?
Euros12.8 million?

Yes
Yes

Balance Sheet Total
What is your balance sheet total?
Approx. 152,8 M EUR
(total of all assets without any deduction for liabilities i.e. fixed assets and current assets)
Alternatively delete as appropriate:
Is your balance sheet total greater than Euros 6.2 million?

3.

Average number of employees
Is your average number of employees during the
coming year greater than 250?
Yes

4.

Operations inside the European Economic Area (EEA)
Do you have business operations located in at least one
of the following countries?
No

Yes

The EEA:
Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.
To fulfill our regulatory obligations this section of the Proposal Form must be completed
If insufficient space provided please identify and attach separate sheet(s)
Name of Insured
Kontrola letenja Srbije I Crne Gore SMATSA doo
Beograd (Serbia and Montenegro Air Traffic Services
SMATSA llc)
Address of Insured
Trg Nikole Pašića 10, 11 000 Beograd, Srbija
Telephone Number
Facsimile Number
Email

+381 11 3218 123
381 11 3240 456
kl@smatsa.rs

For how long have you been Since 1948.
undertaking ATC operations?
How many Air Traffic Control Nine: Beograd ATCC, Batajnica ATSU, Beograd ATSU,
(ATC) centres do you operate?
Niš ATSU, Kraljevo ATSU, Užice ATSU, Podgorica
ATSU, Tivat ATSU, Vrsac ATSU.
Where is each located?
Belgrade, Batajnica, Niš, Kraljevo, Užice, Podgorica.
Tivat, Vrsac
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Inception date of insurance to 01/01/2021
which
this
questionnaire
relates?
Provide details of your current KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.
insurance
Limit of liability required under 825 milion USD
the insurance?
FOR EACH ATC CENTRE TO BE INSURED
What is the area of responsibility Airspace over territory of Serbia, territory of
including which airports?
Montenegro, portion of the airspace over Adriatic sea
and delegated airspace over Bosnia and Herzegovina
(FL325 - FL660).
Airports: Beograd, Podgorica, Tivat, Batajnica, Nis,
Kraljevo, Uzice and Vrsac
Does the centre have any Yes. Airspace over territory of Serbia, territory of
responsibility for overflying Montenegro, portion of the airspace over Adriatic sea
traffic? If yes provide details of and delegated airspace over Bosnia and Herzegovina
area of responsibility.
(FL325 - FL660).
At what distance do you assume At transfer of control points (or coordination points)
control of incoming aircraft and and over operational border between Beograd ATCC
relinquish control of outgoing and Zagreb ATCC – SEAFRA partners
aircraft?
Who takes over ATC when you Succeeding ATC unit.
relinquish control of aircraft?
Is the airspace divided into upper airspace
and lower airspace for control purposes?
What flight level is the dividing line between
upper airspace and lower airspace?
How many sectors are provided for the
control of upper airspace and lower
airspace?
How is the military and civil interaction of
Air Traffic Control achieved through the
control centres?

Yes
FL 285
Up to 11 sectors

Air traffic services are provided for both
civil and military traffic
All ATCO s in SMATSA provide services for
both civil and military users.
Are military controllers in the ATC room for No military ATCOs within SMATSA.
liaison purposes?
If so under whose
authority do they operate?
How many staff are normally on duty at any From 18 to 30
one time?
How many staff are on duty at busy 33 ATCO + 7 Support in the ATCC
periods?
What is the normal watchkeeping / shift 8 hours
period?
What is the total number of control officers 354
employed?
State type of radar in use indicating whether 3 PSR, 4 SSR
this is primary or secondary surveillance Also, SMATSA llc uses secondary radar
radar?
data from six radars belonging to
neighbouring countries based on mutually
signed agreements for exchange of radar
data, thus increasing the redundancy of
the radar coverage.
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Does the radar provide full coverage over Yes
the whole of the area?
Are computers used for Air Traffic Control Yes,
function? If so, state type of system and DPS THALES TopSky-ATC in use since
how long in use.
May 2011. and
ATM Fallback System - FASOS by SiATM in
use from December 2016.
Is full overlapping provided for Visual Omni No, route network based on RNP 5 routes
Range Stations currently installed on your
airway network?
Are standby VORs provided?
Yes
If applicable do you control airside vehicular Yes, the crossing of taxi and runways
movements? If yes to what extent (the
crossing of taxi and runways)?
Yes
Is this done by the same personnel who
control aircraft?
Is standby power available at the VOR site?
What direct user to user telephone service is
provided between Air Traffic Control Centres
and also between Air Traffic Control Centres
and airports within defined areas?
Does the Air Traffic Control Centre have
standby power supplies and battery operated
emergency lighting?
If applicable is there a full view of the
manoeuvring area from the tower?
If applicable is there a full view of the
marshalling area from the tower?
Is heating, ventilation and cooling provided in
the tower?
Is the tower sound proofed?
Are approach control and aerodrome
services provided?
Is radar used for approach control? If so,
indicate type and operational cover given
Is radar used for any other use at the airfield?
Is any secondary surveillance radar in use?
Is closed circuit television used for any
purpose?
State radio facilities provided

Yes
ATS Q-SIG / MFC

What procedures are in place to monitor a
controller’s performance? How do they
compare to that of the CAA / FAA?
What recurrent training do the controllers
undergo?
What is the average controller experience?

Unit Competence Scheme (UCS) and
Assessment Methods fully compliant with
EC Reg 2015/340.
Refresher Training and Conversion
Training
20

Yes

Yes
No - ATC centres are not responsible for
the marshalling area
Yes
Yes
Yes

Yes, at Beograd airport - 1 PSR, 2 SSR
at Podgorica airport – 1 PSR, 1 SSR
No
Yes
CCTV is used for security surveillance
purposes only.
VHF/UHF, multiple radio sites used for the
communication on single frequency
State radio standby services provided
VHF/UHF, radios in hot stand-by
configuration
Are the radio / telephone transmissions Yes
recorded?
What direct telephone circuits are provided? Dedicated leased lines
Is there direction finding (DF) equipment Maneuvering Area, CTR and Approach
available?
Airspace
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PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING LANDING / TAKE-OFF / OVERFLIGHT STATISTICS – THIS
IS VITAL INFORMATION FOR INSURERS.
IN RESPECT OF FLIGHTS OVER WHICH YOU HAVE CONTROL PROVIDE THE FOLLOWING AS
APPLICABLE (SPLIT BETWEEN CIVIL AND MILITARY IF APPROPRIATE)
Last year
This year
Next year
Civil
Military Civil
Military Civil
Military
Number of Landings per
43818
412
51274
278
53428
301
annum
Number of Take-Off’s per
48411
422
51585
285
53803
304
annum
Number of Overflights per
613184 742
663894 652
689122 630
annum
REVENUE
2016A
Estimated total annual revenue 10,521 M RSD
approx. 85,5
EUR
Exchange rate
Average 2016
123.1179

2017F
2018F
10,065 M RSD
10,180 M RSD
M approx. 84 M approx. 85 M
EUR
EUR
Current
Current
119.4
119.4

CLAIMS
Provide details of any aviation accidents NONE
/ losses, or claims made against you
during the last five years arising from
your ATC operations (insured or
otherwise) including amounts(s) (being)
claimed and the claimant(s).
This information should include details
of losses / claims within any (insurance)
deductible.
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2. Упитник за осигурање од одговорности која произилази из послова одржавања
авиона
AIRCRAFT MAINTENANCE LIABILITY INSURANCE QUESTIONNAIRE
Client Name:

Kontrola letenja Srbije I Crne Gore SMATSA doo Beograd
(Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc)
(the policyholder that executes the contract of insurance)
1. Annual Turnover

Alternatively delete as appropriate:
Is your annual turnover in excess of GBP 1 million?
Is your annual turnover in excess of Euros 12.8 million?
(approx GBP10.1 million)

Yes
Yes

2. Balance Sheet Total
What is your balance sheet total?
(total of all assets without any deduction for liabilities i.e. fixed assets and current assets)
Alternatively delete as appropriate:
Is your balance sheet total greater than Euros 6.2 million?

No

3. Average number of employees
Is your average number of employees during the
coming year greater than 250?
No
4. Operations inside the European Economic Area (EEA)
Do you have business operations located in at least one
of the following countries?

No

The EEA:
Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.
To fulfill our regulatory obligations this section of the Proposal Form must be completed
If insufficient space provided please identify and attach separate sheet(s)
Kontrola letenja Srbije I Crne Gore SMATSA
Name of Insured
doo Beograd (Serbia and Montenegro Air
Traffic Services SMATSA llc)
Principal Address
Telephone Number
Facsimile Number
Email
Inception date of insurance to which this
questionnaire relates and provide details of your
current insurance.
Limit of liability required under the insurance?
Describe the nature of work performed.
For how long have you been undertaking such
operations?

Trg Nikole Pašića 10, 11 000 Beograd, Srbija
+381 11 3218 123
+381 11 3240 456
kl@smatsa.rs
01/01/2021
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANUJE a.d.o.
5.000.000 EUR
AIRCRAFT MAINTENANCE
OVER 30YEARS
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Identify your current five main customers and
the work you undertake for them.

Are you an approved service center for any
aircraft / engine manufacturer? If yes provide
details.
If you sub-contract any work advise what work
and to whom.
Identify any work undertaken in the USA or any
work undertaken for US customers (including by
agents/sub-contractors).
Number of employees who work on aircraft?
Detail the experience of the workforce who
undertake work on aircraft?
What qualification do they carry?
Do they undergo recurrency training?
Describe your employee vetting procedures
(background checks)
Describe your quality assurance programme

Advise the locations at which you undertake service
/ maintenance operations?
Describe the maintenance premises / facilities you
occupy and work at / from? Are they owned or
leased?
In respect of operations performed at airfields /a
airports, for each:Where are the facilities in relation to taxiways /
runways?

FTO SMATSA Serbia
3D.s.a. Greesa
Jat-Privredna Avijacia, Serbia
New AGE Investment, Serbia
No
No
None
7 (seven)
30 Years of maintenance Cessna piston
engine
Valid license from Serbian CAA
Yes
Written test every year
In accordance with EASA Part 145 and
ISO 9001
Airport Vrsac, Serbia
Heated hangars with annexes and offices
Owned
Airport Vrsac, Serbia
Close, near

If you operate with proximity to aircraft detail the
distance and aircraft types?

No

If you work on aircraft detail what type of aircraft /
what operation is undertaken?

Cessna/Piper periodical inspection

Are aircraft worked upon in-situ or removed to a
hangar / servicing area?

Move to hangar

Are such aircraft loading / unloading passengers?

No

The type and number of vehicles operated airside?

Only follow me vehicle

Where Third Party aircraft are deemed to be in your
care, custody or control (whether being worked upon
or storage only) provide the following details for
each location:-

Hangar at Airport Vrsac, Serbia

Average value any one aircraft

300.000 EUR

Average total value at any one time ALL aircraft

500.000 EUR
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Maximum value any one aircraft

500.000 EUR

Maximum total value at any one time ALL aircraft

1.500.000 EUR

Average total value in any one hangar

300.000 EUR

Maximum total value in any one hangar

700.000 EUR

Average value any one aircraft outside hangars

None

Maximum value ALL aircraft outside hangars

None

Maximum value ALL aircraft within ALL hangars

1.500.000 EUR

Average number of aircraft in your care, custody or
control at any one time

3 third party + 20 own

Maximum number of aircraft in your care, custody or
control at any one time

5 third party + 20 own

Average number of aircraft in your care, custody or
control annually

4 third party + 20 own

Maximum number of aircraft in your care, custody or
control annually

10 third party + 20 own

Please provide details of any rotor wing aircraft
included above

None

Provide the above information in respect of engines
if applicable

None

If you undertake the flying of third party aircraft
provide details of
The aircraft
Frequency / duration / location of flights?
No

For what purpose?
Experience of the aircrew?
Would any passengers be carried (e.g. technicians /
observers)? If yes advise number and in what
capacity are they on board?
US

Non-US

Civil

Military

Number of aircraft worked upon annually split

None

None

Wide body

None

None

Narrow body

None

None

Other fixed wing

None

None

Rotor Wing
Do you undertake any manufacturing? If yes
provide details
Do you have any over the counter sales of spare
parts / components? If yes provide details

None

None

Sales / Revenue
LAST YEAR

No
No

Currency
Civil
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Military

Fixed wing

16.000 EUR

None

Rotor wing

None

None

16.000 EUR

None

% split between Airframe and Engines/
Propellers/Rotors

None

None

THIS YEAR

Civil

Military

Fixed wing

10.000 EUR

None

Rotor wing

None

None

10.000 EUR

None

% split between Airframe and Engines/
Propellers/Rotors

None

None

NEXT YEAR

Civil

Military

Fixed wing

20.000 EUR

None

Rotor wing

None

None

20.000 EUR

None

None

None

Total

Total

Total
% split between Airframe and Engines/
Propellers/Rotors
Do you require Product Liability coverage for
past production / sales?
CONTRACTUAL
What is your contractual relationship with your
customers / suppliers / sub-contractors in terms
of liability / indemnity / insurance?
Do you (endeavour to) adhere to standard terms
of business with customers / suppliers? Provide
copy

No

Contract

AIRCRAFT NON-OWNERSHIP LIABILITY (THE CHARTERING OF AIRCRAFT IN SUPPORT OF
YOUR BUSINESS)
Do you undertake the charter any aircraft for
such purposes.
If yes please complete the attached
supplementary page.

CLAIMS/LOSSES
Provide details of any aviation accidents/losses
or claims made against you (insured or
otherwise) in the last five years including
amount(s) (being) claimed and the claimant(s).

None

November 28, 2018 on the aircraft PIPER
PA 31T owners of 3Dsa from Greece had a
propeller strike
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3. Упитник за осигурање од одговорности власника хангара
HANGARKEEPERS LIABILITY INSURANCE QUESTIONNAIRE
Client Name:

(Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc)
HANGARKEEPERS LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FORM

Client Name:

Kontrola letenja Srbije I Crne Gore SMATSA doo Beograd
(Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc)
(the policyholder that executes the contract of insurance)
1. Annual Turnover
What is your annual turnover?
Alternatively delete as appropriate:
Is your annual turnover in excess of GBP1 million?
No
Is your annual turnover in excess of Euros12.8 million?
No
(approx GBP10.1 million)
2. Balance Sheet Total
What is your balance sheet total?
(total of all assets without any deduction for liabilities i.e. fixed assets and current assets)
Alternatively delete as appropriate:
Is your balance sheet total greater than Euros6.2 million?
Yes
(approx GBP4.9 million)
3. Average number of employees
Is your average number of employees during the
coming year greater than 250?

No

4. Operations inside the European Economic Area (EEA)
Do you have business operations located in at least one
of the following countries?
No
The EEA:
Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.
To fulfill our regulatory obligations this section of the Proposal Form must be completed
If insufficient space provided please identify and attach separate sheet(s)
Name of Insured
Kontrola letenja Srbije I Crne Gore SMATSA doo
Beograd (Serbia and Montenegro Air Traffic Services
SMATSA llc)
Principal Address
Trg Nikole Pašića 10, 11 000 Beograd, Srbija
Telephone Number
+381 11 3218 123
Facsimile Number
+381 11 3240 456
Email
kl@smatsa.rs
Inception date of insurance to
01/01/2021
which this questionnaire relates
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANUJE a.d.o.
and provide details of your current
insurance
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Limit of liability required under the
insurance?

5.000.000 ЕUR

Describe the nature of work performed.
For how long have you been undertaking such
operations?
Identify your current five main customers.

Advise the locations at which you hangar third
party aircraft?
Are your premises / the hangars owned or leased?
Do you have any over the counter sales of spare
parts / components? If yes provide details

AIRCRAFT MAINTENANCE
OVER 30YEARS
FTO SMATSA Serbia
3D.s.a. Greesa
Jat-Privredna Avijacia, Serbia
New AGE Investment, Serbia
Airport Vrsac, Serbia
Owned
No

In respect of Third Party aircraft in your care,
custody or control provide the following details for
each location:-

Airport Vrsac, Serbia

Average value any one aircraft
Average total value at any one time ALL aircraft
Maximum value any one aircraft
Maximum total value at any one time ALL aircraft
Average total value in any one hangar
Maximum total value in any one hangar
Average value any one aircraft outside hangars
Maximum value ALL aircraft outside hangars
Maximum value ALL aircraft within ALL hangars
Average number of aircraft in your care, custody or
control at any one time
Maximum number of aircraft in your care, custody
or control at any one time
Average number of aircraft in your care, custody or
control annually
Maximum number of aircraft in your care, custody
or control annually
Please provide details of any rotor wing aircraft
included above.
Provide the above information in respect of
engines if applicable

300.000 EUR
500.000 EUR
500.000 EUR
2,500.000 EUR
300.000 EUR
700.000 EUR
None
None
2,500.000 EUR

Provide details of any engine running you
undertake
If you taxi aircraft do you use personnel certificated
for that role only?
If you undertake the flying of third party aircraft
provide details of
The aircraft
Frequency / duration / location of flights?

3 third party+ 20 own
5 third party+ 20 own
3 third party+ 20 own
10 third party+ 20 own
None
None

Yes

No
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For what purpose?
Experience of the aircrew?
Would any passengers be carried (e.g. technicians
/ observers)? If yes advise number and in what
capacity are they on board?
Sales/Revenue

Currency

Aircraft/Airframe

Storage
Engines/Rotors

Other
Components

Product Sales
Fuel
Other

Last Year

1

None

None

None

None

This Year

None

None

None

None

None

Next Year

2

None

None

None

None

CONTRACTUAL
What is your contractual relationship with your
customers / suppliers / sub-contractors in terms
of liability / indemnity / insurance?

Contract

Do you (endeavour to) adhere to standard terms
of business with customers / suppliers? Provide
copy
AIRCRAFT NON-OWNERSHIP LIABILITY (THE CHARTERING OF AIRCRAFT IN SUPPORT OF
YOUR BUSINESS)
Do you undertake the charter any aircraft for
such purposes.
If yes please complete the attached
supplementary page.

CLAIMS/LOSSES
Provide details of any aviation accidents/losses
or claims made against you (insured or
otherwise) in the last five years including
amount(s) (being) claimed and the claimant(s).

None

None
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4. Упитник за осигурање од одговорности везане за пружање услуга калибраже
GENERAL AVIATION QUESTIONNAIRE
Exact name of insured (including any subsidiary/affiliated companies who may operate the aircraft).
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Beograd
(Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc)
Address of the insured.
Trg Nikole Pasica 10, 11000 Belgrade, Serbia
Details of Aircraft
Complete schedule of aircraft:
Make/Model
King Air 350
(B300)

Registration

Agreed
value

Passenger/
crew seats

MTOW (Kg)
(maximum takeoff weight)

YU-BTC

4.500.000 EUR
(3.000.000 EUR for plane and
1.500.000 EUR for equipment)

4/3

6.804

Fleet changes expected in the next 12 months (additions and deletion of aircraft – purchases, etc).

Spares (parts and equipment, tools, ground handling, gear, etc):
a) Total value of all spares for coverage:
b) Maximum any one location:
Combined single
Currency limit (third parties
and passengers)

No

Third party
legal liability

With passenger legal
liability limited to

SDR 18.000.000

PLL: SDR 250.000 per
passenger /
BgLL 1.288 per pass /CLL
22 per kg /

OR

SDR

Yes

Any one
accident:
Third party interest in aircraft e.g. bank/finance house:

Yes

No

If yes, please provide details by separate attachment.
Pilot details
Name
Ivan Popović
Slobodan Tesanovic
Uros Martinovic
Sasa Acimovic
Darko Biocanin

Age

Licences

55
56
54
57
61

SRB.FLC 0008/001
SI.FCL.C.A. 00385
SRB.FCL 0164/0333
SRB.FCL.0238/0787
SRB.FCL 0286/0512

Ratings total hours
(including hours on make and
model and type)
6080
3650
4200
4500
6600
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Breakdown of experience for each named pilot:
Name

Total time

Ivan Popović
Slobodan Tesanovic
Uros Martinovic
Sasa Acimovic
Darko Biocanin

6080
3650
4200
4500
6600

Multi engine Multi engine Multi engine Make and
time
turbine time
jet time
model time
4000
2150
3100
900
5638

580
1500
1600
540
1910

2950
600
1000
0
3890

65
1550
1600
540
1510

Operational Information
Exact uses of aircraft and estimated utilisation for each different use:
Percentage
%
98
2

Use
Calibration of navigation aids
Transport for our own purposes

Number of hours utilisation for the last 12 months and estimated utilisation for the forthcoming 12
months:
Last 12 months
350
Hours per aircraft
350
Next 12 months

400

Hours per aircraft

400

General Information
Details of all losses for the last five years and any events which may be potential losses for both
aircraft and pilots.
Geographical area of operation/flight routes (with frequencies) including if applicable details of any
flights to USA.
Europe, East Europe.
Geographical location where the insured’s operation/aircraft is based.
Serbia
Does the operation include flights on a scheduled basis?

Yes

No

Yes
Yes
Yes

No
No
No

If so, please provide details of routes:
No
Details of company/ies providing maintenance to the aircraft.
AERODATE MAINTENANCE AG, Braunschweig, Germany
Will aircraft be:
Hangared:
Tied down:
Open:

Are any Honeywell (or equivalent) safety products (TCAS / EGWPS etc) permanently fitted and
continuously operated on board all aircraft operated by the Insured? If so, please advise full
details. (a separate sheet may be provided if required).
TCAS (TTR-4000 Version 7.1, Rockwell Collins)
EGWPS (TAWS+, L3 Communications)
Any additional information which may be of interest to insurers.
No
Alternatively, please indicate one of the following:
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Is there existing insurance in place?
Date coverage will incept:

Yes

No

01 / 01 / 2021

Current Rates:
Insurers involved:

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

What is your annual
turnover?
Alternatively, is your annual turnover in excess of €12.8
million?

Yes

No

Yes

No

What is your balance sheet total (difference between
assets and liabilities)?
Alternatively, is your balance sheet greater than €6.2
million?
Average number of
employees?

10 persons are employed in
Flight Calibration
Department of SMATSA.

Operations inside the European economic area?
Yes (Slovenia, Croatia, Hungary, Sweden, etc .......)
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II
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 4 - Осигурање ваздухоплова

Осигурање ваздухоплова (за послове калибраже навигацијских средстава из ваздуха и превоз
за сопствене потребе), територија: Европа, Истoчнa Eврoпa (Летонија), и то:
i)

каско осигурање - пуно покриће авиона од свих ризика губитка или оштећења док лете,
рулају или су на земљи, сума осигурања 7.830.000 ЕУР ваздухоплов (Hawker
Beechcraft King Air 350 B300, YU-BTC), учешће осигураника у сваком штетном догађају
25.000 УСД (еквивалентно у ЕУР);

ii)

осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова за штету причињену трећим
лицима и путницима,(покрива штете од ризика рата и тероризма проширено покриће)
лимит одговорност за штету причињену трећим лицима SDR 18.000.000 по догађају,
одговорност према путницима SDR 250.000 по путнику, одговорност према личним
стварима путника SDR 1.288 по путнику, за терет и регистровани пртљаг SDR 22 по
kg терета / пртљага, и

iii) осигурање од незгоде за посаду и путнике док лете, укључујући укрцавање и
искрцавање, сума осигурања за незгоду у случају смрти 50.000 УСД (еквивалентно у
ЕУР) а у случају инвалидитета 75.000 УСД (еквивалентно у ЕУР).
У наставку је дат Упитник за осигурање од одговорности везане за пружање услуга
калибраже.
Уговор се закључује на период од 1 године.
Понуђач мора да има одговарајуће реосигуравајуће покриће, којe учествује са најмање 55% у
покрићу, код светски признате реосигуравајуће компаније, чији рејтинг мора бити у следећем
опсегу према последњем објављеном рејтингу следећих спeцијaлизoвaних нeзaвисних aгeнциja
зa прoцeну крeдитнoг ризикa, и то:
Крeдитнa aгeнциja
Крeдитни рejтинг

S&P
AM BEST
AAA, AA+, AA, AA, A+, A, A- A++, A+, A,

Прилог 1: Упитник за осигурање од одговорности везане за пружање услуга калибраже
GENERAL AVIATION QUESTIONNAIRE
Exact name of insured (including any subsidiary/affiliated companies who may operate the aircraft).
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Beograd
(Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA llc)
Address of the insured.
Trg Nikole Pasica 10, 11000 Belgrade, Serbia
Details of Aircraft
Complete schedule of aircraft:
Make/Model
King Air 350
(B300)

Registration

Agreed
value

Passenger/
crew seats

MTOW (Kg)
(maximum takeoff weight)

YU-BTC

4.500.000 EUR
(3.000.000 EUR for plane and
1.500.000 EUR for equipment)

4/3

6.804
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Fleet changes expected in the next 12 months (additions and deletion of aircraft – purchases, etc).

Spares (parts and equipment, tools, ground handling, gear, etc):
a) Total value of all spares for coverage:
b) Maximum any one location:
Combined single
Currency limit (third parties
and passengers)

No

Third party
legal liability

With passenger legal
liability limited to

SDR 18.000.000

PLL: SDR 250.000 per
passenger /
BgLL 1.288 per pass /CLL
22 per kg /

OR

SDR

Yes

Any one
accident:
Third party interest in aircraft e.g. bank/finance house:

Yes

No

If yes, please provide details by separate attachment.
Pilot details
Name
Ivan Popović
Slobodan Tesanovic
Uros Martinovic
Sasa Acimovic
Darko Biocanin

Age

Licences

55
56
54
57
61

SRB.FLC 0008/001
SI.FCL.C.A. 00385
SRB.FCL 0164/0333
SRB.FCL.0238/0787
SRB.FCL 0286/0512

Ratings total hours
(including hours on make and
model and type)
6080
3650
4200
4500
6600
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Breakdown of experience for each named pilot:
Name

Total time

Ivan Popović
Slobodan Tesanovic
Uros Martinovic
Sasa Acimovic
Darko Biocanin

6080
3650
4200
4500
6600

Multi engine Multi engine Multi engine Make and
time
turbine time
jet time
model time
4000
2150
3100
900
5638

580
1500
1600
540
1910

2950
600
1000
0
3890

65
1550
1600
540
1510

Operational Information
Exact uses of aircraft and estimated utilisation for each different use:
Percentage
%
98
2

Use
Calibration of navigation aids
Transport for our own purposes

Number of hours utilisation for the last 12 months and estimated utilisation for the forthcoming 12
months:
Last 12 months
350
Hours per aircraft
350
Next 12 months

400

Hours per aircraft

400

General Information
Details of all losses for the last five years and any events which may be potential losses for both
aircraft and pilots.
Geographical area of operation/flight routes (with frequencies) including if applicable details of any
flights to USA.
Europe, East Europe, Africa and Middle East
Geographical location where the insured’s operation/aircraft is based.
Serbia
Does the operation include flights on a scheduled basis?

Yes

No

Yes
Yes
Yes

No
No
No

If so, please provide details of routes:
No
Details of company/ies providing maintenance to the aircraft.
AERODATE MAINTENANCE AG, Braunschweig, Germany
Will aircraft be:
Hangared:
Tied down:
Open:

Are any Honeywell (or equivalent) safety products (TCAS / EGWPS etc) permanently fitted and
continuously operated on board all aircraft operated by the Insured? If so, please advise full
details. (a separate sheet may be provided if required).
TCAS (TTR-4000 Version 7.1, Rockwell Collins)
EGWPS (TAWS+, L3 Communications)
Any additional information which may be of interest to insurers.
No
Alternatively, please indicate one of the following:
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Is there existing insurance in place?
Date coverage will incept:

Yes

No

01 / 01 / 2021

Current Rates:
Insurers involved:

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

What is your annual
turnover?
Alternatively, is your annual turnover in excess of €12.8
million?

Yes

No

Yes

No

What is your balance sheet total (difference between
assets and liabilities)?
Alternatively, is your balance sheet greater than €6.2
million?
Average number of
employees?

10 persons are employed in
Flight Calibration
Department of SMATSA.

Operations inside the European economic area?
Yes (Slovenia, Croatia, Hungary, Latvia etc .......)
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II
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 5 - Осигурање запослених

Осигурање запослених ће обухвати колективно осигурање запослених од последица несрећног
случаја, као и за случај болести и хируршких интервенција, 24 сата непрекидно.
Табела 1.
Осигуране суме за осигурање запослених од последица несрећног случаја
Број запослених
930
Период
24h
Место
Било где
Осигуране суме
Дневна
Смрт услед незгоде
Трошкови
накнада
Инвалидитет
лечења
500.000 дин

Табела 2.

1.000.000 дин

50.000 дин

Осигуране суме за случај болести и хируршких интервенција
Број запослених: 930
Период: 24h
Место: било где
Осигуране суме
Хируршке
Теже
интервенције
болести
300.000 динара

150.000 динара

Уговор се закључује на период од једне године.
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400 дин

III

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

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У складу са чланом 75. Закона, Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
(1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75,
став 1, тачка 1) Закона):
Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :
i) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда или другог одговарајућег регистра;
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
ii) Извод из регистра надлежног органа.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Није применљиво
(2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
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, став 1, тачка 2) Закона):
Доказ:
Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ1:
i) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
ii) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала и
iii) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
iv) Извод из казнене евиденције, односно уверење (потврда) надлежног органа да Понуђач
(правно лице) 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, и
v) Потврда надлежног органа да законски заступник Понуђача (физичко лице - за све
законске заступнике уписане у регистар надлежног органа), није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
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ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ:
vi) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да 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 (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
vii) Потврда надлежног органа да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
(3) да 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, став 1,
тачка 4) Закона):
Доказ:
Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :
i) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе И
ii) Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода ИЛИ
iii) Потврдa надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
iv) Потврдa надлежних пореских органа и организације за обавезно социјално осигурање да
је измирио доспеле порезе и доприносе.
(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, став 2 Закона):
Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Попуњен, потписан и оверен печатом, Образац V-5. Образац V-5 мора да буде потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.
(5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75, став 1, тачка 5) Закона) - односно важећу дозволу Народне банке Србије за
обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са важећим Законом о осигурању:
Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ
i)

Важећа дозвола Народне банке Србије за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, прописана Законом о осигурању

ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Није примењиво
Домаћи понуђач, у смислу Закона о јавним набавкама Републике Србије, је правно лице резидент у смислу закона којим се
уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак
грађана.
1
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
У складу са чланом 76. Закона, Наручилац је дефинисао додатне услове које сваки понуђач
који учествује у предметном поступку јавне набавке мора да испуни, и то:
(6) Финансијски капацитет:
i.

да понуђач није био неликвидан (у блокади) у претходних 12 месеци пре датума
објављивања позива за подношење понуда (ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)

ii.

Да је понуђач на дан 31.12.2019. године, имао апсолутну разлику између гарантних
резерви и захтеване маргине солвентности за неживотна осигурања у висини од
1.500.000.000,00 динара (ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)
Доказ:
Доказ за тачку (6)i:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК
a) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од 02.10.2019.
године до 02.10.2020. године
Напомена: Понуђачи не морају да доставе овај доказ, јер је податак јавно доступан на
интернет страници Народне банке Србије
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
a) Потврда пословне банке да Понуђач није био у недозвољеном минусу од 02.10.2019.
године до 02.10.2020. године
Доказ за тачку (6)ii:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК
a) Образац АК-НО/РЕ за 2019. годину
Напомена: Уколико понуду поднесе група понуђача, њихови капацитети ће се посматрати
збирно приликом оцењивања испуњености услова, тако што ће се сабрати апсолутна
разлика између гарантних резерви и маргине солвентности (у ком случају се докази о
испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички
испуњавају).
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Није примењиво.

(7) Пословни капацитет:
i.

да Понуђач поседује сертификат којим доказује да има систем пословања усаглашен са
захтевом ISO 9001:2015 - системом управљања квалитетом, који је важећи на дан
подношења понуда (ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)

ii.

да Понуђач поседује сертификат којим доказује да има систем пословања усаглашен
са захтевом ISO 27001:2013 - системом менаџмента безбедношћу информација
(заштита и безбедност информација), који је важећи на дан подношења понуда (ВАЖИ
ЗА ПАРТИЈУ 1)

iii.

да понуђач има „Aжурност у решавању штета у 2019. години“ већу од 95% која се
обрачунава по формули: (ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)
% ажурности у решавању штета = (А+Б) / (Ц+Д) x 100, где је:
А = број решених штета у 2019. години,
Б = број одбијених и сторнираних штета у 2019. години;
Ц = број пријављених штета у 2019. години,
Д = број резервисаних штета на крају 2018. године.
Страна 60 од 132 конкурсне документације за ЈН 80/У/20

iv.

да је Понуђач, у периоду од три године које претходе објављивању предметног позива
за подношење понуда (октобар 2017. године – октобар 2020. године), закључио уговор
(полисе) за осигурање имовине, са најмање три претходна (различита) осигураника, при
чему годишња премија по закљученом уговору (полиси) не може бити мања од понуђене
годишње премије осигурања имовине; (ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 1)

v.

да је Понуђач, у периоду од три године које претходе објављивању предметног позива
за подношење понуда (октобар 2017. године – октобар 2020. године), закључио уговор
(полису) за oсигурање моторних возила, са најмање три претходна (различита)
осигураника, при чему годишња премија по закљученом уговору (полиси) не може бити
мања од понуђене годишње премије за oсигурање моторних возила; (ВАЖИ ЗА
ПАРТИЈУ 2)

vi.

да је Понуђач, у периоду од три године које претходе објављивању предметног позива
за подношење понуда (октобар 2017. године – октобар 2020. године), закључио уговор
(полисе) за осигурање опште одговорности и/или одговорности из делатности, са
најмање три претходна (различита) осигураника; (ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 3)

vii.

да је Понуђач, у периоду од три године које претходе објављивању предметног позива
за подношење понуда (октобар 2017. године – октобар 2020. године), закључио уговор
(полисе) за осигурање ваздухоплова, са најмање три претходна (различита) осигураника
(ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 4) и

viii.

да је Понуђач, у периоду од три године које претходе објављивању предметног позива
за подношење понуда (октобар 2017. године – октобар 2020. године), закључио уговор
(полису) за осигурање запослених, са најмање три претходна (различита) осигураника,
при чему годишња премија по закљученом уговору (полиси) не може бити мања од
понуђене годишње премије осигурања за осигурање запослених(ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 5)
Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ
Доказ за тачку 7i:
a) Копија важећег сертификата издатог од стране правног лица које поседује акредитацију
од акредитационог тела Србије или другог акредитационог тела у склопу међународне
акредитације (International Accreditation Forum). Сви достављени важећи сертификати
морају бити издати до дана подношења понуда.
Доказ за тачку 7ii:
a) Фотокопија важећих сертификата или потврде о усаглашености (важеће на дан отварања
понуда).
Доказ за тачку 7iii:
a) Извештај са веб сајта Народне банке – Надзор осигурања - Пословање друштава за
осигурање – годишњи извештаји - „Број штета по друштвима за осигурање у 2019. години“.
Напомена: Понуђачи не морају да доставе овај доказ, јер је податак јавно доступан на
интернет страници Народне банке Србије и
б) Изјава на меморандуму понуђача, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног
лица понуђача, којом се, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
остварена ажурност
Доказ за услове 7iv.-7viii:
Копије минимум 3 полисе осигурања издате различитим осигураницима или 3 уговора о
осигурању закључена са различитим осигураницима којима се доказује дефинисани услов.
ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Није примењиво.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из тачака од 1) до 4) овог поглавља.
Доказ о испуњености услова из тачке 5) овог поглавља се доставља за део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10%
укупне вредности набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) овог поглавља,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење
тог дела набавке.
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - Уколико група понуђача подноси понуду, сваки
понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог поглавља.
Услов из тачке 5) овог поглавља дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове
из овог поглавља понуђач из групе понуђача испуњавају заједно, осим уколико није другачије
напоменуто у додатном услову.
3. ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА - 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.
4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА - Понуђач доставља доказе о испуњености услова у
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако
понуђач у року који одреди наручилац, а који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
5. РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА - Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из тачака од 1) до
3) овог поглавља, сходно чл. 78. Закона.
6. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТУ - Понуђач није дужан да доставља
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, са странице www.apr.gov.rs. Наручилац неће одбити
понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни на
српском језику.
7. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ - Уколико је доказ о испуњености услова електронски
документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
8. ПОНУЂАЧ СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ – Ако се у држави у којој понуђач има
седиште не издају докази из овог одељка, понуђач може, уместо доказа, приложити своју
писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Изјавом се
потврђује да се наведени доказ не издаје у држави у којој понуђач има седиште и да понуђач
испуњава одређени услов из тачке 1) до 3) овог поглавља. Изјавa о испуњавању услова
понуђача / подизвођача може бити поднета у форми из Обрасцa V-6 конкурсне документације
или у некој другој форми која садржи све потребне податке захтеване у Обрасцу V-6. Наручилац
ће проверити да ли су испуњени услови за примену ове тачке. Уколико понуђач има седиште у
другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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9. ПАРТИЈЕ - У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, докази из овог поглавља
из тачке 1) до 3) и 5), као и из тачке (6) i. и тачке (7) i. не морају бити достављени за сваку
партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије за које
понуђач подноси понуду. Остали докази се достављају појединачно за сваку партију.
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IV
(1)

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора односно оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена,
односно премија осигурања.
Код овог критеријума упоређиваће се укупне понуђене премије осигурања из Обрасца понуде,
са порезом на премију неживотних осигурања који се обрачунава у Републици Србији, у
динарима.
За Партију 3 и Партију 4: Уколико су цене изражене у еврима за прерачун у динаре ће се
користити средњи курс динара Народне банке Србије на дан отварања понуда.

(2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену, исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
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V

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац V-1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац V-2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац V-3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац V-4);
5) Образа изјаве о поштовању важећих прописа за понуђача (Образац V-5);
6) Образа изјаве о поштовању важећих прописа за подизвођача (Образац V-5a);
7) Обрасци изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом:
• Образац изјаве понуђача/подизвођача са седиштем у другој држави о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке (Образац V-6);
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Образац V-1-1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3 (1)
Партија 1 - Осигурање имовине
Назив набавке:

Осигурање, по партијама - 80/У/20

За:

Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

На основу позива за подношење понуда за набавку Осигурање, по партијама (јавна набавка
бр. 80/У/20), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дајемо
понуду како следи:
самостално
I

са подизвођачем

заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✔)

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Седиште:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Лице одговорно за потписивање
уговора:
Број рачуна и назив банке Понуђача:
Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:

микро4

средње5

мало6

велико 7

Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
4 Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход
700.000 ЕУР у динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка
средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.
6 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.
7 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5.
3
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II

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Период важења понуде
(не мање од 60 дана)

_____ дана од датума отварања понуда
______________________ РСД без пореза на премију осигурања

Укупна цена

______________________ РСД са порезом на премију осигурања
Плаћање укупне премије осигурања, вршиће се у једнаким
кварталним ратама које износе 25% од износа укупне годишње
премије осигурања, по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у
року од 45 дана од датума достављања:
1. оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве
рате премије;
2. годишње полисе осигурања и
3. гаранције банке за добро извршење посла.

Начин и рок плаћања

Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате
годишње премије осигурања;
В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од
уплате прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.

Рок за извршење
уговорних обавеза

Годину дана.

Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-1-2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3 (2)
Партија 2 - Осигурање моторних возила
Назив набавке:

Осигурање, по партијама - 80/У/20

За:

Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

На основу позива за подношење понуда за набавку Осигурање, по партијама (јавна набавка
бр. 80/У/20), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дајемо
понуду како следи:
самостално
I

са подизвођачем

заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✔)

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Седиште:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Лице одговорно за потписивање
уговора:
Број рачуна и назив банке Понуђача:
Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:

микро4

средње5

мало6

велико 7

Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
4 Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход
700.000 ЕУР у динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка
средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.
6 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.
7 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5.
3
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II

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Период важења понуде
(не мање од 60 дана)

_____ дана од датума отварања понуда
______________________ РСД без пореза на премију осигурања

Укупна цена

______________________ РСД са порезом на премију осигурања
Плаћање укупне годишње премије за потпуно каско осигурање и
осигурање путника, ће се вршити у једнаким кварталним ратама
које износе 25% од збира износа из ставова 1. и 2. из чл. 2 уговора
по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у
року од 45 дана од датума достављања:
1. оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве
рате премије;
2. годишње полисе за потпуно каско осигурање и
осигурање путника и
3. менице за добро извршење посла;
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате
годишње премије осигурања;

Начин плаћања

В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од
уплате прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
Плаћање премије обавезног осигурања од ауто одговорности ће
се врштити појединачно за свако возило, приликом продужења
регистрације и обнове обавезног осигурања, а у року од 45 дана
од дана пријема фактуре и полисе осигурања.
Рок за извршење
уговорних обавеза

Годину дана.

Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Страна 69 од 132 конкурсне документације за ЈН 80/У/20

Образац V-1-3
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3 (3)
Партија 3 - Осигурање од опште одговорности и одговорности из делатности
Назив набавке:

Осигурање, по партијама - 80/У/20

За:

Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

На основу позива за подношење понуда за набавку Осигурање, по партијама (јавна набавка
бр. 80/У/20), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дајемо
понуду како следи:
самостално

са подизвођачем

заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✔)

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

I

Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Седиште:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Лице одговорно за потписивање
уговора:
Број рачуна и назив банке Понуђача:
Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:

микро4

средње5

мало6

велико 7

Валута у којој су изражене све цене у нашој понуди је:
РСД

ЕУР

(обележити одговарајуће поље ✔)
Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
4
Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход 700.000 ЕУР у
динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на
почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број
запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне имовине
(израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у динарској
противвредности.
6
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број
запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне имовине
(израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у динарској
противвредности.
7
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5.
3
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II

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Период важења понуде
(не мање од 60 дана)

_____ дана од датума отварања понуда
______________________ без пореза на премију осигурања

Укупна цена

______________________ са порезом на премију осигурања
Плаћање укупне премије осигурања за прву годину вршиће се у
једнаким кварталним ратама које износе 25% од износа укупне
годишње премије осигурања, по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у
року од 45 дана од датума достављања:
1. оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве
рате премије;
2. годишње полисе осигурања и
3. гаранције банке за добро извршење посла.
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате
годишње премије осигурања;
В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања.

Начин плаћања

Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од
уплате прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
У другој и трећој години, плаћање годишње премије осигурања ће
се вршити на исти начин као и у првој години, при чему ће прва
годишња рата бити плаћена на почетку периода, по доставањању
годишње полисе осигурања, а остале рате по истеку тромесечних
периода.
Уколико је премија изражена у страној валути, плаћање ће се
вршити у динарима, а прерачун у динарску противвредност
приликом плаћања ће се вршити по званичном средњем курсу
Народне банке Србије на дан фактурисања.
Рок за извршење
уговорних обавеза

Три године.

Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Страна 71 од 132 конкурсне документације за ЈН 80/У/20

Образац V-1-4
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3 (4)
Партија 4 - Осигурање ваздухоплова
Назив набавке:

Осигурање, по партијама - 80/У/20

За:

Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

На основу позива за подношење понуда за набавку Осигурање, по партијама (јавна набавка
бр. 80/У/20), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дајемо
понуду како следи:
самостално

са подизвођачем

заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✔)

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

I

Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Седиште:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Лице одговорно за потписивање
уговора:
Број рачуна и назив банке Понуђача:
Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:

микро4

средње5

мало6

велико 7

Валута у којој су изражене све цене у нашој понуди је:
РСД
ЕУР
(обележити одговарајуће поље ✔)
Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
4
Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход 700.000 ЕУР у
динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на
почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број
запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне имовине
(израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у динарској
противвредности.
6
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број
запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне имовине
(израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у динарској
противвредности.
7
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5.
3
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II

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Период важења понуде
(не мање од 60 дана)

_____ дана од датума отварања понуда
______________________ без пореза на премију осигурања

Укупна цена

______________________ са порезом на премију осигурања
Плаћање укупне премије осигурања, вршиће се у једнаким
кварталним ратама које износе 25% од износа укупне годишње
премије осигурања, по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у
року од 45 дана од датума достављања:
1. оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве
рате премије;
2. годишње полисе осигурања и
3. гаранције банке за добро извршење посла.
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате
годишње премије осигурања;

Начин плаћања

В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од
уплате прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
Уколико је премија изражена у страној валути, плаћање ће се
вршити у динарима, а прерачун у динарску противвредност
приликом плаћања ће се вршити по званичном средњем курсу
Народне банке Србије на дан фактурисања.
Рок за извршење
уговорних обавеза

Годину дана.

Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Страна 73 од 132 конкурсне документације за ЈН 80/У/20

Образац V-1-5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3 (5)
Партија 5 - Осигурање запослених
Назив набавке:

Осигурање, по партијама - 80/У/20

За:

Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

На основу позива за подношење понуда за набавку Осигурање, по партијама (јавна набавка
бр. 80/У/20), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дајемо
понуду како следи:
самостално

са подизвођачем

заједничка понуда

(обележити одговарајуће поље ✔)

I

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Седиште:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Лице одговорно за потписивање
уговора:
Број рачуна и назив банке Понуђача:
Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:

микро4

средње5

мало6

велико 7

Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
4 Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход
700.000 ЕУР у динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка
средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.
6 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i)
просечан број запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна
вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне
године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.
7 Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5.
3
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II

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Период важења понуде
(не мање од 60 дана)

_____ дана од датума отварања понуда
______________________ РСД без пореза на премију осигурања

Укупна цена

______________________ РСД са порезом на премију осигурања

Плаћање укупне премије осигурања, вршиће се у једнаким
кварталним ратама које износе 25% од износа укупне годишње
премије осигурања, по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у
року од 45 дана од датума достављања:
1. оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве
рате премије;
2. годишње полисе осигурања и
3. гаранције банке за добро извршење посла.
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате
годишње премије осигурања;

Начин плаћања

В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате
прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од
уплате прве рате, у року од 45 дана од датума достављања
оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
На основу коначног обрачуна, Наручилац ће извршити доплату до
пуног износа премије за посматрану годину, односно Понуђач ће
извршити поврат више уплаћених средстава на име премије, у
року од 45 дана од датума истека периода осигурања за
посматрану годину.
Рок за извршење
уговорних обавеза

Година дана.

Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-1а
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КАДА НАСТУПА У ГРУПИ ПОНУЂАЧА 8
Осигурање, по партијама - 80/У/20
Партија ____ - _____________________________________________________
(уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Седиште:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Образац 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.
8
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Образац V - 1б
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ9
Осигурање, по партијама - 80/У/20
Партија ____ - _____________________________________________________
(уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Седиште:
Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број
подизвођача:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Део предмета који ће бити извршен преко наведеног подизвођача:

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен горе наведеном подизвођачу:
____%

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Место и датум:

Подизвођач: Печат и потпис

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се ова страна копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача. Проценат укупне вредности јавне набавке коју понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно
ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке који се
поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
9
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Образац V-2-1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ10
Партија 1 - Осигурање имовине

Опис ставке

Кол

ЈМ

Годишња
премија
осигурања,
нето

1

2

3

4

1. Осигурање имовине (грађевинских
објеката, опреме и инвестиција у току) од
пожара и других опасности укључујући
додатни ризик изливања воде из
инсталација, поплава, бујица и високе
воде и земљотреса

1

година

_______________ _______________
RSD
RSD

2. Осигурање залиха од пожара и других
опасности укључујући додатни ризик
изливања воде из инсталација, поплава,
бујица и високе воде и земљотреса

1

година

_______________
RSD

_______________
RSD

3. Комбиновано осигурање рачунара,
процесора и сличних уређаја

1

година

_______________
RSD

_______________
RSD

4. Осигурање машина од лома и неких
других опасности

1

година

_______________
RSD

_______________
RSD

5. Осигурање од опасности провалне
крађе и разбојништва

1

година

_______________
RS

_______________
RSD

6. Осигурање стакла од лома

1

година

_______________
RS

_______________
RSD

_______________
RSD

_______________
RSD

УКУПНО (од 1 до 6)

Место и датум:

Годишња
премија
осигурања,
бруто
5

3

год ина

Понуђач: Печат и потпис

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати годишњи износ премије осигурања без пореза на премију осигурања;
у колони 5. уписати годишњи износ премије осигурања са порезом на премију осигурања;
у Реду Укупно уписати збир редова од 1 до 6 и тај износ уписати у Образац понуде;
ОПШТE НАПОМЕНE:
- Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају
да постоји неслагање између јединичних и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- ПДВ сe нe плаћа нa прoмeт услугa oсигурaњa и рeoсигурaњa, у складу са чл. 25 Закона о презу
на додату вредност.
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Образац V-2-2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 2 - Осигурање моторних возила

Р.бр.
1
1
2
3
*4
*5
6
7
*8
9
10
11
12
13
14

Врста возила, марка,
тип, модел
2
Теренско возило
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DTD
Теренско возило
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DTD
Теренско возило
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DTD
Теренско-теретно "pick up"возило
MITSUBISHI L200
Теренско-теретно "pick up" возило
MITSUBISHI L200
Теретно возило
ICVECO Eurocargo ML100E19
Путничко возило
PEUGEOT 407 ST SPORT 2.2
Теренско возило
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DTD
Путничко возило
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E

Потпуно каско
осигурање
нето

Потпуно каско
осигурање
бруто

Осигурање
путника и
возача+ нето

Осигурање
путника и
возача+ бруто

3

4

5

6
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10

Обавезно
Обавезно
осигурање од
осигурање од
аутоодговорности аутоодговорности
нето
бруто
7
8

15
16
17
18
19+
20
21
22
*23
24
25
26
27
28
*29
*30
*31
*32

Путничко возило
PEUGEOT 307 Break X-Line 1.6E
Путничко возило
PEUGEOT 307 5P XS 1.6 E
Путничко возило
PEUGEOT 307 5P XS 1.6 E
Путничко возило
PEUGEOT 307 5P XS 1.6 E
Комби-возило
FIAT DUCATO PANORAMA 3.0
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
TOYOTA Land Cruiser V8 4.5 D-4D
Путничко возило
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2
Путничко визило
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2
Путничко возило
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2
Комби возило
PEUGEOT BOXER FT 330 L1H1
Комби возило
PEUGEOT BOXER FT 330 L1H1
Путничко возило
VOLVO XC60 3.2 AWD SUMMUM
Путничко возило
LEXUS LS 460
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
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*33
*34
35
36
37
38
*39
*40
*41
*42
*43
44
45
46
47
48
49
50
51

Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2
Санитетско возило
FIAT DUCATO 2.2 JTD
Трактор
BELARUS MTZ-82.1
Ватрогасно возило
IVECO DAILY 55S 17W 4X4
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
SUBARU FORESTER 2.0 TD-E
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
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52
53
54
55
*56
*57
*58
*59+
*60+
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Путничко возило
FIAT 500 L 1.3 MJTD EASY
Моторна цистерна за авио бензин
RENAULT
Теренско возило
LADA NIVA 21214-120-50 4x4
Теренско возило
LADA NIVA 21214-120-50 4x4
Теренско-теретно "pick up" возило
ISUZU D-MAX
Теренско-теретно "pick up" возило
ISUZU D-MAX
Теренско-теретно "pick up" возило
ISUZU D-MAX
Мини-бус возило
MERCEDES SPRINTER 516 Cdi
Мини-бус возило
MERCEDES SPRINTER 516 Cdi
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Теренско возило
Vaz 21214-151-20 Lada Niva 1.7i
Путничко возило
FIAT 500 L 1.6 MJTD
Путничко возило
FIAT 500 L 1,6 MJTD
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71
72
73
*74
75
76
77
*78
*79
80
81
82
83+
*84
*85
86
*87
*88
А

Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT 308 SW
Путничко возило
PEUGEOT BOXER
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT 308
Путничко возило
PEUGEOT Rifter
Путничко возило
VOLVO XC 60
Путничко возило
VOLVO XC 60
УКУПНО
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Табела 2 – Рекапитулација
РБ

Назив ставке

1

Потпуно каско осигурање

2

Осигурање путника и возача

3

Обавезно осигурање од ауто одговорности

Нето

Бруто

УКУПНО

А

Место и датум:

Понуђач: Потпис

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни Табелу 1 на следећи начин:
- у колони 3 уписати износ годишње премије за сваку ставку у табели за потпуно каско осигурање без учешћа Наручиоца у штети, са укљученим ризиком
крађе возила у Србији и на територији Европе за возила означена *, у РСД, без пореза на премију осигурања;
- у колони 4 уписати износ годишње премије за сваку ставку у табели за потпуно каско осигурање без учешћа Наручиоца у штети, са укљученим ризиком
крађе возила у Србији и на територији Европе за возила означена *, у РСД, са порезом на премију осигурања;
- у колони 5 уписати износ годишње премије за осигурање путника, као и за осигурање возача за поља под р.бр. 19, 59, 60 и 83 означена са знаком+, за
тражену ставку у табели, у РСД, без пореза на премију осигурања;
- у колони 6 уписати износ годишње премије за осигурање путника, као и за осигурање возача за поља под р. бр. 19, 59, 60 и 83 означена са знаком+, за
тражену ставку у табели, у РСД, са порезом на премију осигурања;
- у колони 7 уписати износ годишње премије за обавезно осигурање од аутоодговорности путника за сваку ставку у табели, у РСД, без пореза на премију
осигурања;
- у колони 8 уписати износ годишње премије за обавезно осигурање од ауто одговорности сваку ставку у табели, у РСД, са порезом на премију осигурања;
- у Реду А – Табела 1: уписати збир редова од 1 до 88 и
Понуђач треба да попуни Табелу 2 – Рекапитулација на следећи начин:
- у реду 1 преписати износ укупне премије каско осигурања без и са порезом на премије неживотних осигурања из Табеле 1, ред А, колоне 3 и 4;
- у реду 2 преписати износ укупне премије за осигурање путника без и са порезом на премије неживотних осигурања из Табеле 1, ред А, колоне 5 и 6;
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-

у реду 3 преписати износ укупне премије за обавезно осигурање од ауто одговорности, без и са порезом на премије неживотних осигурања из Табеле 1,
ред А, колоне 7 и 8;
у Реду А – Табела 2: уписати збир редова од 1 до 3 и те износе преписати у Образац понуде – Образац V-1-2.

ОПШТE НАПОМЕНE:
- Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између јединичних и укупне цене,
меродавна је јединична цена.
- ПДВ сe нe плаћа нa прoмeт услугa oсигурaњa и рeoсигурaњa, у складу са чл. 25 Закона о презу на додату вредност.
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Образац V-2-3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ10
Партија 3 - Осигурање од опште одговорности и одговорности из делатности

Опис ставке

Кол

ЈМ

Годишња
премија
осигурања,
нето

Годишња
премија
осигурања,
бруто

Премија за
три године,
нето

Премија за
три године,
бруто

1

2

3

4

5

6

7

1. Осигурање
од опште
одговорности и
одговорности
из делатности

3

година

____________
RSD/EUR

_____________
RSD/EUR

Место и датум:

____________ ____________
RSD/EUR
RSD/EUR

Понуђач: Печат и потпис

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати годишњи износ премије осигурања без пореза на премију осигурања и
заокружити валуту;
у колони 5. уписати годишњи износ премије осигурања са порезом на премију осигурања и
заокружити валуту;
у колони 6. уписати производ колоне 4 и колоне 2, заокружити валуту и тај износ унети у
Образац понуде;
у колони 7. уписати производ колоне 5 и колоне 2, заокружити валуту и тај износ унети у
Образац понуде.
ПДВ сe нe плaћa нa прoмeт услугa oсигурaњa и рeoсигурaњa, у складу са чл. 25 Закона о презу на
ОПШТE НАПОМЕНE:
додату вредност.
- Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У
случају да постоји неслагање између јединичних и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- ПДВ сe нe плаћа нa прoмeт услугa oсигурaњa и рeoсигурaњa, у складу са чл. 25 Закона о презу
на додату вредност.
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Образац V-2-4
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ10
Партија 4 - Осигурање ваздухоплова
Годишња
премија
осигурања,
бруто

Опис ставке

Кол

ЈМ

Годишња
премија
осигурања, нето

1

2

3

4

5

1. Осигурање ваздухоплова – каско
осигурање од свих ризика губитка или
оштећења док лети, рула или је на
земљи

1

година

_________
RSD/EUR

_________
RSD/EUR

2. Осигурање од одговорности због
употребе ваздухоплова за штету
причињену трећим лицима и путницима

1

година

_________
RSD/EUR

_________
RSD/EUR

3. Осигурање ваздухоплова - од
незгоде за посаду и путнике док лете,
укључујући укрцавање и искрцавање

1

година

_________
RSD/EUR

_________
RSD/EUR

_________
RSD/EUR

_________
RSD/EUR

УКУПНО (од 1 до 3)

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати годишњи износ премије осигурања без пореза на премију осигурања и
заокружити валуту;
у колони 5. уписати годишњи износ премије осигурања са порезом на премију осигурања и
заокружити валуту;
у Реду Укупно уписати збир редова од 1 до 3 и тај износ уписати у Образац понуде.

ОПШТE НАПОМЕНE:
- Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају
да постоји неслагање између јединичних и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- ПДВ сe нe плаћа нa прoмeт услугa oсигурaњa и рeoсигурaњa, у складу са чл. 25 Закона о презу на
додату вредност.
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Образац V-2-5
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ10
Партија 5 - Осигурање запослених

Годишња
Годишња
Укупна
премија
премија
годишња
осигурања по осигурања по
премија
једном
једном
осигурања,
запосленом, запосленом,
нето
нето
бруто

Укупна
годишња
премија
осигурања,
бруто

Опис ставке

Кол

ЈМ

1

2

3

4

5

6

7

930

запослени

___________
RSD

___________
RSD

__________
RSD

__________
RSD

930

запослени

___________
RSD

___________
RSD

__________
RSD

__________
RSD

УКУПНО

__________
RSD

__________
RSD

1. Колективно
осигурање
запослених од
последица
несрећног случаја
(незгоде)
2. Колективно
осигурање
запослених за
случај болести и
хируршких
интервенција

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у реду „Количина“ уписан је тренутно важећи број запослених на основу кога се формира
премија за годину дана осигурања;
у колони 4. уписати колико износи годишња премија по једном запосленом без пореза на
премију осигурања;
у колони 5. уписати колико износи годишња премија по једном запосленом са порезом на
премију осигурања;
у колони 6. уписати производ колоне 2 и колоне 4;
у колони 7. уписати производ колоне 2 и колоне 5;
у Реду Укупно уписати збир редова 1 и 2 и износе уписати у Образац понуде.
ОПШТE НАПОМЕНE:
- Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У
случају да постоји неслагање између јединичних и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- ПДВ сe нe плаћа нa прoмeт услугa oсигурaњa и рeoсигурaњa, у складу са чл. 25 Закона о презу
на додату вредност.
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Образац V-3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Осигурање, по партијама - 80/У/20
Партија ____ - _____________________________________________________
(уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12,
14/15 и 68/15), понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, 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.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Страна 89 од 132 конкурсне документације за ЈН 80/У/20

Образац V-4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Осигурање, по партијама - 80/У/20
Партија ____ - _____________________________________________________
(уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и
68/15), понуђач
(назив, седиште и матични број понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке 80/У/20 - Осигурање, по партијама, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

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. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац V-5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОНУЂАЧЕ (1)
Осигурање, по партијама - 80/У/20
Партија ____ - _____________________________________________________
(уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), понуђач:

(назив, седиште и матични број понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 80/У/20 - Осигурање, по партијама, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

Понуђач: Печат и потпис

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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Образац V-5а
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Осигурање, по партијама - 80/У/20
Партија ____ - _____________________________________________________
(уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), подизвођач:
(назив, седиште и матични број подизвођача)
даје:
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 80/У/20 - Осигурање, по партијама, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

Подизвођач: Печат и потпис

Напомена:
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом сваког подизвођача. Образац копирати у довољном броју примерака и
достави за сваког подизвођача

Страна 92 од 132 конкурсне документације за ЈН 80/У/20

Образац V-6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11 (1)
Осигурање, по партијама - 80/У/20
Партија ____ - _____________________________________________________
(уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)
У складу са чланом 79. став 10. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15
и
68/15),
понуђач/подизвођач:________________________________
(навести
назив
понуђача/подизвођача) матични број __________________________ из _________________________
(назив државе у којој понуђач/подизвођач има седиште)
даје:
ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ12
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да су испуњени следећи услови:

УСЛОВ

1

- да се у држави у којој имам седиште не издаје извод о
регистрацији правних лица И
- да сам регистрован код надлежног органа у држави у
којој се налази моје седиште

2

- да суд односно полицијска управа у држави у којој имам
седиште не издаје потврде да правно лице и његов
законски заступник није осуђивано за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита ни кривично дело преваре И
- да ни понуђач као правно лице ни моји законски
заступник/ци нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита ни
кривично дело преваре

3

- да порески орган у држави у којој имам седиште не
издаје потврде да је правно лице измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине И
- да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине све у складу са прописима државе у којој
имам седиште

Место и датум:

Обележити одговарајућа
поља

Понуђач: Печат и потпис

Образац се попуњава уношењем одговарајућих података и обележавањем документације у табели за коју понуђач подноси
изјаву у смислу тачке VIII УПУТСТВA КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВA из Поглавља III ове конкурсне документације.
Сваки Понуђач из групе понуђача и/или Подизвођач попуњава образац засебно и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.
12
Изјаву оверава судски или управни орган, јавни бележник или други надлежни орган државе на чијој територији понуђач има
седиште
11
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 1 - Осигурање имовине
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Осигураник)
И
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(у даљем тексту:Осигуравач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, лице
одговорно за потписвање угоовора)
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
закључили су,
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.80/У/20 - Осигурање, по партијама
Партија 1 - Осигурање имовине
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Осигураник на основу Одлуке број ____од _____покренуо отворени поступак набавке
Осигурање, по партијама - 80/У/20
- да је Осигураник донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну јавну
набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном Понудом
Осигуравача, број понуде ______ од _____
У случају да Осигуравач наступа са подизвођачем (у супротном се брише):
- Осигуравач ће извршење уговора на следећим пословима: _________________
_______________________________________ поверити подизвођачу/подизвођачима:
_________________________________________________________________________.
- Осигуравач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на
који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или
подуговарачима које ангажује Осигуравач у вези са спровођењем уговора.
У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):
- Носилац посала је Понуђач _____________________ који заступа групу понуђача у
предметном поступку јавне набавке.
- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према
Осигуранику.
- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према
Осигуранику, биће саставни део овог Уговора.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања имовине за период од једне године (у
даљем тексту: услуга), у свему у складу са:
1) Техничком спецификацијом за Партију 1 и конкурсном документацијом ЈН 80/У/20 (у
даљем тексту: Техничка спецификација) – Прилог 1;
2) Понудом NAB.00 __/___ од ___________. године за Партију 1 из отвореног поступка ЈН
80/У/20 (у даљем тексту: Понуда) – Прилог 2 и
3) Општим и Посебним условима осигурања имовине – Прилог 3,
који чине саставни део овог уговора.
Одредбе Општих и Посебних услова осигурања имовине из става 1. овог члана које су у
супротности/нескладу са Техничком спецификацијом из става 1. овог члана неће се
примењивати, као ни одредбе које умањују права Осигураника утврђена Техничком
спецификацијом. Уколико се Општим и Посебним условима осигурања осигуравача утврђују
већа права осигураника у односу на права утврђена техничком спецификацијом, примењиваће
се одредбе Општих и Посебних услова осигурања имовине.
ЦЕНА - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора, износи ______________ РСД (податак из Обрасца
понуде), без пореза нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa, односно ______________ РСД (податак
из Обрасца понуде), са порезом нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa.
Порез на премију осигурања се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на премије
неживотних осигурања (''Сл. гласник РС'' бр. 135/2004 и 68/2014-др. закони).
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Осигураник ће платити Осигуравачу укупну премију осигурања, у једнаким кварталним ратама
које износе 25% од износа из чл. 2, став 1., по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у року од 45 дана од датума
достављања:
1) оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве рате премије;
2) годишње полисе осигурања и
3) гаранције банке за добро извршење посла.
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате прве рате, у року од 45 дана од
датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате годишње
премије осигурања;
В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате прве рате, у року од 45 од
датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате годишње
премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од уплате прве рате, у року од 45
дана од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА
Члан 4.
Осигураник је дужан да:
1) одреди лице које ће пратити извршење уговра;
2) обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја и
3) током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу на
промену ризика који су обухваћени осигурањем, укључујући и писмену пријаву за
новоизграђене објекте и капацитете, извршене реконструкције и адаптације и нове
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набавке опреме, чија вредност премашује 200.000 евра изражено у динарској
противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан
достављања писмене пријаве осигураника.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА
Члан 5.
Осигуравач има следеће обавезе:
1) да обезбеди осигурање у складу са Понудом, важећим законским прописима, Условима
осигурања за осигурани период и овим уговором;
2) да изда полису осигурања;
3) да уручи Осигуранику услове осигурања по ризицима који су предмет покрића по овом
уговору;
4) да Осигуранику пружа правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и
исплати насталих штета у складу са одговарајућим Условима осигурања.
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, по пријему обавештења
о настанку осигураног случаја, приступи утврђивању узрока штете и процени штете.
Уколико утврди да поднети одштетни захтев није потпун и не садржи комплетну документацију,
Осигуравач ће писмено обавестити Осигураника о потреби допуне документације, у року од 8
(осам) дана од пријема одштетног захтева.
Члан 7.
Осигуравач је обавезан да Осигуранику изврши накнаду штете, односно исплату уговорене
суме осигурања, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања комплетиране
документације потребне за односну исплату услед настанка осигураног случаја.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 8.
Осигуравач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим
пословним обичајима и важећим законским прописима из области осигурања.
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга,
недостаци ће бити записнички констатовани од стране уговорних страна. Осигуравач је дужан
да у року од три дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, отклони записнички
утврђене недостататке, у супротном Осигураник задржава право да раскине Уговор.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
У случају да Осигуравач по насталом осигураном случају, а из било ког разлога осим више силе
не испуни благовремено своје обавезе у роковима из чл. 6 и 7. овог уговора, обавезан је да за
сваки дан задоцњена плати Осигуранику износ од 0,2 % вредности из члана 2. став 1. овог
уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% вредности са порезом на
премију осигурања из члана 2. став 1. овог уговора.
Право Осигураника на наплату уговорне казне не утиче на право Осигураника да захтева
накнаду штете.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 10.
У року од 15 календарских дана од датума ступања уговора на снагу, Осигуравач је дужан да
испостави Осигуранику банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од
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вредности уговора са порезом на премију осигурања из става 1. члана 2. Уговора. Важност
банкарске гаранције за добро извршењe посла мора да буде најмање 15 дана дужа од истека рока
важности уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без
приговора. Осигураник ће уновчити поднету банкарску гаранцију у случају неиспуњења уговорених
обавеза од стране осигуравача.
ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 11.
Уговорне стране се обавезују да ће плати штету другој уговорној страни уколико је штета
настала непосредном кривицом уговорних страна, кao рeзултaт прoпустa извршења уговорних
обавеза.
Уговором се не може ограничити одговорност уговорних страна за штету која буде причињена
намером и крајњом непажњом.
ВИША СИЛА
Члан 12.
Уколико је нека уговорна страна спречена да извршава своје обавезе утврђене овим Уговором
из разлога више силе, рок за извршење тих обавеза ће се продужити за време трајања дејства
више силе.
Под вишом силом подразумевају се све околност које се изван контроле Осигураника и друге
уговорне стране, укључујући али не ограничавајући се на рат, револуцију, терористичке нападе,
озбиљна разарања, експлозије, пожар, поплаву, временске непогоде, сушу, земљотрес,
епидемије, карантине, опште бојкоте система земаља из које извози или производи једна од
уговорних страна, штрајкове, доношење уредби и других прописа који спречавају извршење
уговорних обавеза, ембарго на превоз, санкције Уједињених нација или друге међународне
организације, које онемогућавају, спречавају или ометају извршење обавеза уговорних страна
Страна која је погођена вишом силом ће, у најкраћем року, обавестити другу уговорну страну у
писаној форми о настанку Више силе.
Уколико виша сила траје дуже од 90 (деведесет) дана, уговорне стране ће решити проблем
даље реализације Уговора споразумно у најкраћем року. Уколико не могу да постигну споразум
у року од 120 (стодвадесет дана) календарских дана након наступања више силе, свака
уговорна страна ће имати право да раскине овај Уговор.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Свака од уговорних страна може раскинути овај уговор у случају да друга страна не извршава
своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да
врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.
Уговорна страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу уговорну
страну о кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда уговорне обавезе и да
захтева да се то исправи у року од 30 дана од дана достављања обавештења с тим што
накнадни рок за извршење обавевезе не може се одобрити након истека рока за извршење свих
уговорних обавеза.
У случају једностраног раскида Уговора, Наручилац има право да активира средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора, дужна
је на накнади штету другој уговорној страни
Уколико дође до споразумног раскида Уговора уговорне стране ће регулисати међусобна
потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора.
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Раскид Уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида
уговора.
ВАЖЕЋИ ЗАКОНИ
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим Уговором, примењују се
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи
Републике Србије.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Све евентуалне спорове који проистекну из или у вези са овим уговором, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно у складу са добрим пословним обичајима. Ако уговорне стране
не постигну споразум, Привредни суд у Београду биће надлежан за решавање спорова.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Сва обавештења у вези са овим уговором ће бити у писаној форми, на српском или енглеском
језику и биће достављена лично, електронском поштом или поштом, уговорној страни која
прима обавештења, на адреси наведеној у овом Уговору или на некој другој адреси коју свака
уговорна страна може, у писаној форми, доставити другој уговорној страни.
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране, а примењиваће се почев од датума када представници обе уговорне стране
потпишу полису осигурања.
Уговор ће важити у периоду од годину дана од датума почетка примене.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.

Контрола летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд
ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

ЗА ОСИГУРАВАЧА
(Позиција одговорног лица, печат и потпис)
(Име и презиме лица одговорног за
потписивање уговора)
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 2 - Осигурање моторних возила
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Осигураник)
И
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(у даљем тексту:Осигуравач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, лице
одговорно за потписвање угоовора)
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
закључили су,
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.80/У/20 - Осигурање, по партијама
Партија 2 - Осигурање моторних возила
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Осигураник на основу Одлуке број ____од _____покренуо отворени поступак набавке
Осигурање, по партијама - 80/У/20
- да је Осигураник донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну јавну
набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном Понудом
Осигуравача, број понуде ______ од _____
У случају да Осигуравач наступа са подизвођачем (у супротном се брише):
- Осигуравач ће извршење уговора на следећим пословима: _________________
_______________________________________ поверити подизвођачу/подизвођачима:
_________________________________________________________________________.
- Осигуравач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на
који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или
подуговарачима које ангажује Осигуравач у вези са спровођењем уговора.
У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):
- Носилац посала је Понуђач _____________________ који заступа групу понуђача у
предметном поступку јавне набавке.
- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према
Осигуранику.
- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према
Осигуранику, биће саставни део овог Уговора.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања моторних возила за период од једне године
(у даљем тексту: услуга), у свему у складу са:
1) Техничком спецификацијом за Партију 2 и конкурсном документацијом ЈН 80/У/20 (у
даљем тексту: Техничка спецификација) – Прилог 1;
2) Понудом NAB.00 __/___ од ___________. године за Партију 2 из отвореног поступка ЈН
80/У/20 (у даљем тексту: Понуда) – Прилог 2 и
3) Општим и Посебним условима осигурања возила – Прилог 3,
који чине саставни део овог уговора.
Одредбе Општих и Посебних услова осигурања возила из става 1. овог члана које су у
супротности/нескладу са Техничком спецификацијом из става 1. овог члана неће се
примењивати, као ни одредбе које умањују права Осигураника утврђена Техничкoм
спецификацијoм. Уколико се Општим и Посебним условима осигурања осигуравача утврђују
већа права осигураника у односу на права утврђена техничком спецификацијом, примењиваће
се одредбе Општих и Посебних услова осигурања возила.
Предмет осигурања је осигурање свих моторних возила Осигураника, и то осигурање од
аутоодговорности, аутокаско и осигурање лица која имају својство возача или путника у возилу,
у складу са Конкусрсном документацијом и Техничком спецификацијом из става 1. члана 1. овог
уговора.
У случају прибављања или отуђења моторног возила, Осигураник ће о томе обавестити
Осигуравача у року од 10 дана од дана прибављања или отуђења.
Осигуравач је дужан да пружи услугу осигурања за прибављено возило у складу са ставом 1.
овог члана, и то под истим условима као за моторна возила из овог уговора.
ЦЕНА - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
Члан 2.
Укупна годишња премија за потпуно каско осигурање износи ______________ РСД (податак из
Обрасца струкутуре цене), без пореза нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa, односно
______________ РСД (податак из Обрасца струкутуре цене), са порезом нa прeмиje нeживoтних
oсигурaњa.
Укупна годишња премија за осигурање путника и возача износи ______________ РСД (податак
из Обрасца струкутуре цене), без пореза нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa, односно
______________ РСД (податак из Обрасца струкутуре цене), са порезом нa прeмиje нeживoтних
oсигурaњa.
Укупна годишња премија за обавезно осигурање од ауто одговорности износи ______________
РСД (податак из Обрасца струкутуре цене), без пореза нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa,
односно ______________ РСД (податак из Обрасца струкутуре цене), са порезом нa прeмиje
нeживoтних oсигурaњa.
Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора, износи ______________ РСД (податак из Обрасца
понуде – збир износа из ставова 1, 2 и 3 овог члана), без пореза нa прeмиje нeживoтних
oсигурaњa, односно ______________ РСД (податак из Обрасца понуде – збир износа из
ставова 1, 2 и 3 овог члана), са порезом нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa.
Порез на премију осигурања се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на премије
неживотних осигурања (''Сл. гласник РС'' бр. 135/2004 и 68/2014-др. закони).
Члан 3.
Висина премије осигурања из ставова 1. и 2. члана 2. овог уговора је фиксна и не може се
мењати, осим у случају отуђења или уништења возила, односно набавке нових возила. Коначни
обрачун премије осигурања биће утврђен у року од 15 дана од датума истека периода
осигурања, на бази стварног броја осигураних возила. Осигураник је дужан да достави податке
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о отуђеним или уништеним возилима, односно новонабављеним возилима, у периоду
осигурања, а Осигуравач да сачини коначни обрачун и достави га на сагласност Осигуранику.
На основу усаглашеног и одобреног коначног обрачуна, Осигураник ће извршити доплату до
пуног износа премије за посматрану годину, односно Осигуравач ће извршити поврат више
уплаћених средстава на име премије.
Висина премије обавезног осигурања од ауто одговорности из става 3. члана 2. овог уговора
може да се мења у случају да надлежни државни органи промене цену обавезног осигурања,
тако да ће Осигураник у тренутку регистрације возила платити цену која је обавезујућа према
важећим прописима, као и у случају отуђења или уништења возила, односно набавке нових
возила.
Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечена возила
Осигураника у време трајања овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Осигураник ће платити Осигуравачу укупну годишњу премију за потпуно каско осигурање и
осигурање путника, у једнаким кварталним ратама које износе 25% од збира износа из ставова
1. и 2. из чл. 2 уговора по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у року од 45 дана од датума
достављања:
1) оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве рате премије;
2) годишње полисе за потпуно каско осигурање и осигурање путника и
3) менице за добро извршење посла;
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате прве рате, у року од 45 дана
од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате
годишње премије осигурања;
В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате прве рате, у року од 45 дана
од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од уплате прве рате, у року од 45
дана од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
Осигураник ће премију обавезног осигурања од ауто одговорности платити појединачно за
свако возило, приликом продужења регистрације и обнове обавезног осигурања, а у року од 45
дана од дана пријема фактуре и полисе осигурања.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА
Члан 5.
Осигураник је дужан да:
1) одреди лице које ће пратити извршење уговра;
2) обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја, и
3) током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу на
промену ризика који су обухваћени осигурањем.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА
Члан 6.
Осигуравач има следеће обавезе:
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1) да обезбеди осигурање у складу са Понудом, важећим законским прописима,
Условима осигурања за осигурани период и овим уговором;
2) да изда полису осигурања у року од 15 дана од датума ступања уговора на снагу;
3) да уручи Осигуранику услове осигурања по ризицима који су предмет покрића по
овом уговору;
4) да Осигуранику пружа правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији
и исплати насталих штета у складу са одговарајућим Условима осигурања.
Члан 7.
Осигуравач је у обавези да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, по пријему обавештења
о настанку осигураног случаја, приступи утврђивању узрока штете и процени штете.
Уколико утврди да поднети одштетни захтев није потпун и не садржи комплетну документацију,
Осигуравач ће писмено обавестити Осигураника о потреби допуне документације, у року од 8
(осам) дана од пријема одштетног захтева.
Члан 8.
Осигуравач је обавезан да Осигуранику изврши накнаду штете, односно исплату уговорене
суме осигурања, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања комплетиране
документације потребне за односну исплату услед настанка осигураног случаја.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 9.
Осигуравач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим
пословним обичајима и важећим законским прописима из области осигурања.
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга,
недостаци ће бити записнички констатовани од стране уговорних страна. Осигуравач је дужан
да у року од три дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, отклони записнички
утврђене недостататке, у супротном Осигураник задржава право да раскине Уговор.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
У случају да Осигуравач по насталом осигураном случају, а из било ког разлога осим више силе
не испуни благовремено своје обавезе у роковима из чл. 7. и 8. овог уговора, обавезан је да за
сваки дан задоцњена плати Осигуранику износ од 0,2 % вредности из члана 2. став 4. овог
уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% вредности из члана 2. став
4. овог уговора.
Право Осигураника на наплату уговорне казне не утиче на право Осигураника да захтева
накнаду штете.
МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 11.
Осигуравач приликом потписивања уговора, а најкасније 10 (десет) дана по потписивању
уговора, предаје Осигуранику једну бланко соло меницу, без протеста, као средство
финансијског обезбеђења за извршење свих уговорних обавеза, 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, којим се Осигураник овлашћује да меницу попуни до
износа од 10% од вредности уговора са порезом на премију осигурања из члана 2. став 4.
Уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју Осигуравач наводи у меничном овлашћењу – писму.
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Рок важења менице не може бити краћи од 30 дана од истека рока важења уговора.
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет
Осигуравача.
Неизвршавање свих уговорних обавеза од стране Осигуравача довешће до активирања
средства финансијског обезбеђења. Осигураник има право на наплату средстава за
финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Осигуравача.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Члан 12.
Измена уговорене цене из члана 2. став 4. овог уговора може да се изврши до износа од
максимално 5% цене из члана 2. став 4. овог уговора, при чему измена укупне уговорене цене
може бити везана искључиво за промену броја моторних возила, а укупна, увећана цена не
може бити већа од процењене вредности предвиђене за предметну набавку, за партију 2.
Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и
уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 13.
Уговорне стране се обавезују да ће плати штету другој уговорној страни уколико је штета
настала непосредном кривицом уговорних страна, кao рeзултaт прoпустa извршења уговорних
обавеза.
Уговором се не може ограничити одговорност уговорних страна за штету која буде причињена
намером и крајњом непажњом.
ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико је нека уговорна страна спречена да извршава своје обавезе утврђене овим Уговором
из разлога више силе, рок за извршење тих обавеза ће се продужити за време трајања дејства
више силе.
Под вишом силом подразумевају се све околност које се изван контроле Осигураника и друге
уговорне стране, укључујући али не ограничавајући се на рат, револуцију, терористичке нападе,
озбиљна разарања, експлозије, пожар, поплаву, временске непогоде, сушу, земљотрес,
епидемије, карантине, опште бојкоте система земаља из које извози или производи једна од
уговорних страна, штрајкове, доношење уредби и других прописа који спречавају извршење
уговорних обавеза, ембарго на превоз, санкције Уједињених нација или друге међународне
организације, које онемогућавају, спречавају или ометају извршење обавеза уговорних страна
Страна која је погођена вишом силом ће, у најкраћем року, обавестити другу уговорну страну у
писаној форми о настанку Више силе.
Уколико виша сила траје дуже од 90 (деведесет) дана, уговорне стране ће решити проблем
даље реализације Уговора споразумно у најкраћем року. Уколико не могу да постигну споразум
у року од 120 (стодвадесет дана) календарских дана након наступања више силе, свака
уговорна страна ће имати право да раскине овај Уговор.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Свака од уговорних страна може раскинути овај уговор у случају да друга страна не извршава
своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да
врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.
Уговорна страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу уговорну
страну о кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда уговорне обавезе и да
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захтева да се то исправи у року од 30 дана од дана достављања обавештења с тим што
накнадни рок за извршење обавевезе не може се одобрити након истека рока за извршење свих
уговорних обавеза.
У случају једностраног раскида Уговора, Наручилац има право да активира средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора, дужна
је на накнади штету другој уговорној страни
Уколико дође до споразумног раскида Уговора уговорне стране ће регулисати међусобна
потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора.
Раскид Уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида
уговора.
ВАЖЕЋИ ЗАКОНИ
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим Уговором, примењују се
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи
Републике Србије.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 17.
Све евентуалне спорове који проистекну из или у вези са овим уговором, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно у складу са добрим пословним обичајима. Ако уговорне стране
не постигну споразум, Привредни суд у Београду биће надлежан за решавање спорова.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Сва обавештења у вези са овим уговором ће бити у писаној форми, на српском језику и биће
достављена лично, електронском поштом или поштом, уговорној страни која прима
обавештења, на адреси наведеној у овом Уговору или на некој другој адреси коју свака уговорна
страна може, у писаној форми, доставити другој уговорној страни.
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране, а примењиваће се почев од датума када представници обе уговорне стране
потпишу полису осигурања.
Уговор ће важити у периоду од годину дана од датума почетка примене.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.

Контрола летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд
ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

ЗА ОСИГУРАВАЧА
(Позиција одговорног лица, печат и потпис)
(Име и презиме лица одговорног за
потписивање уговора)
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
ПАРТИЈА 3 - Осигурање од опште одговорности и одговорности из делатности
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Осигураник)
И
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(у даљем тексту:Осигуравач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, лице
одговорно за потписвање угоовора)
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
закључили су,
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.80/У/20 - Осигурање, по партијама
Партија 3 - Осигурање од опште одговорности и одговорности из делатности
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Осигураник на основу Одлуке број ____од _____покренуо отворени поступак набавке
Осигурање, по партијама - 80/У/20
- да је Осигураник донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну јавну
набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном Понудом
Осигуравача, број понуде ______ од _____
У случају да Осигуравач наступа са подизвођачем (у супротном се брише):
- Осигуравач ће извршење уговора на следећим пословима: _________________
_______________________________________ поверити подизвођачу/подизвођачима:
_________________________________________________________________________.
- Осигуравач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на
који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или
подуговарачима које ангажује Осигуравач у вези са спровођењем уговора.
У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):
- Носилац посала је Понуђач _____________________ који заступа групу понуђача у
предметном поступку јавне набавке.
- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према
Осигуранику.
- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према
Осигуранику, биће саставни део овог Уговора.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања од опште одговорности и одговорности из
делатности Осигураника за период од три године (у даљем тексту: услуга), у свему у складу са:
1) Техничком спецификацијом за Партију 3 и конкурсном документацијом ЈН 80/У/20 (у
даљем тексту: Техничка спецификација) – Прилог 1;
2) Понудом NAB.00 __/___ од ___________. године за Партију 3 из отвореног поступка ЈН
80/У/20 (у даљем тексту: Понуда) – Прилог 2 и
3) Условима осигурања – Прилог 3,
који чине саставни део овог уговора.
Одредбе Услова осигурања из става 1. овог члана које су у супротности/нескладу са Техничком
спецификацијом из става 1. овог члана неће се примењивати, као ни одредбе које умањују
права Осигураника утврђена Техничкoм спецификацијoм. Уколико се Условима осигурања
осигуравача утврђују већа права осигураника у односу на права утврђена техничком
спецификацијом, примењиваће се одредбе Услова осигурања.
ЦЕНА - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора, износи _________________ РСД/ЕУР (заокружити)
(податак из Обрасца понуде), без пореза нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa, односно
_________________ РСД/ЕУР (заокружити) са порезом на премију неживотних осигурања.
Премија осигурања се исказује без бонуса и малуса, уз једину допуштену корекцију због курсних
разлика.
Порез на премију осигурања се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на премије
неживотних осигурања (''Сл. гласник РС'' бр. 135/2004 и 68/2014-др. закони).
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Осигураник ће платити Осигуравачу премију осигурања за прву годину у једнаким кварталним
ратама које износе 25% од износа укупне годишње премије осигурања, по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у року од 45 дана од датума
достављања:
1. оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве рате премије;
2. годишње полисе осигурања и
3. гаранције банке за добро извршење посла;
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате прве рате, у року од 45 дана од
датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате годишње
премије осигурања;
В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате прве рате, у року од 45 дана
од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од уплате прве рате, у року од 45
дана од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
У другој и трећој години, плаћање годишње премије осигурања ће се вршити на исти начин као
и у првој години, при чему ће прва годишња рата бити плаћена на почетку периода, по
доставањању годишње полисе осигурања, а остале рате по истеку тромесечних периода.
Уколико је премија изражена у страној валути, плаћање ће се вршити у динарима, а прерачун у
динарску противвредност приликом плаћања ће се вршити по званичном средњем курсу
Народне банке Србије на дан фактурисања.
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ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА
Члан 4.
Осигураник је дужан да:
1. одреди лице које ће пратити извршење уговра;
2. обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја, и
3. током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу на
промену ризика који су обухваћени осигурањем.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА
Члан 5.
Осигуравач има следеће обавезе:
1. да обезбеди осигурање у складу са Понудом, важећим законским прописима, Условима
осигурања за осигурани период и овим уговором;
2. да изда полису осигурања за прву годину осигурања у року од 15 дана од датума
ступања уговора на снагу, као и полисе за другу и трећу годину осигурања;
3. да изда сертификате о осигурању и реосигурању одмах након закључења Уговора и на
захтев Осигураника у току периода осигурања;
4. да за сваку годину осигурања достави списак реосигуравача и њихово учешће у покрићу
и важеће услове реосигуравача. Захтевани минимални квалитет реосигуравајућег
покрића треба да буде у опсегу дефинисаном у конкурсној докумнтацији;
5. да уручи Осигуранику услове осигурања и реосигурања по ризицима који су предмет
покрића по овом уговору;
6. да у складу са својим могућностима, а на основу аката и одлука његових органа
управљања, учествује у одређивању и спровођењу мера за спречавање и сузбијања
ризика који угрожавају осигурану делатност, имовину и лица, и
7. да Осигуранику пружа правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и
исплати насталих штета у складу са одговарајућим Условима осигурања.
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, по пријему обавештења
о настанку осигураног случаја, приступи утврђивању узрока штете и процени штете.
Уколико утврди да поднети одштетни захтев није потпун и не садржи комплетну документацију,
Осигуравач ће писмено обавестити Осигураника о потреби допуне документације, у року од 8
(осам) дана од пријема одштетног захтева.
Члан 7.
Осигуравач је обавезан да Осигуранику изврши накнаду штете, односно исплату уговорене
суме осигурања, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања комплетиране
документације потребне за односну исплату услед настанка осигураног случаја.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 8.
Осигуравач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим
пословним обичајима и важећим законским прописима из области осигурања.
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга,
недостаци ће бити записнички констатовани од стране уговорних страна. Осигуравач је дужан
да у року од три дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, отклони записнички
утврђене недостататке, у супротном Осигураник задржава право да раскине Уговор.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
У случају да Осигуравач по насталом осигураном случају, а из било ког разлога осим више силе,
не испуни благовремено своје обавезе у роковима из чл. 6. и 7. овог уговора, обавезан је да за
сваки дан задоцњена плати Осигуранику износ од 0,2 % вредности из члана 2, став 1. Уговора,
с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% вредности из члана 2, став 1. Уговора.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБОР ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 10.
У року од 15 календарских дана од датума ступања уговора на снагу, Осигуравач је дужан да
испостави Осигуранику банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% од
вредности из члана 2, став 1. Уговора. Важност банкарске гаранције за добро извршењe посла
мора да буде најмање 15 дана дужа од истека рока важности уговора. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се
продужи.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без
приговора. Осигураник ће уновчити поднету банкарску гаранцију у случају неиспуњења уговорених
обавеза од стране осигуравача.
ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 11.
Уговорне стране се обавезују да ће плати штету другој уговорној страни уколико је штета
настала непосредном кривицом уговорних страна, кao рeзултaт прoпустa извршења уговорних
обавеза.
Уговором се не може ограничити одговорност уговорних страна за штету која буде причињена
намером и крајњом непажњом.
ВИША СИЛА
Члан 12.
Уколико је нека уговорна страна спречена да извршава своје обавезе утврђене овим Уговором
из разлога више силе, рок за извршење тих обавеза ће се продужити за време трајања дејства
више силе.
Под вишом силом подразумевају се све околност које се изван контроле Осигураника и друге
уговорне стране, укључујући али не ограничавајући се на рат, револуцију, терористичке нападе,
озбиљна разарања, експлозије, пожар, поплаву, временске непогоде, сушу, земљотрес,
епидемије, карантине, опште бојкоте система земаља из које извози или производи једна од
уговорних страна, штрајкове, доношење уредби и других прописа који спречавају извршење
уговорних обавеза, ембарго на превоз, санкције Уједињених нација или друге међународне
организације, које онемогућавају, спречавају или ометају извршење обавеза уговорних страна
Страна која је погођена вишом силом ће, у најкраћем року, обавестити другу уговорну страну у
писаној форми о настанку Више силе.
Уколико виша сила траје дуже од 90 (деведесет) дана, уговорне стране ће решити проблем
даље реализације Уговора споразумно у најкраћем року. Уколико не могу да постигну споразум
у року од 120 (стодвадесет дана) календарских дана након наступања више силе, свака
уговорна страна ће имати право да раскине овај Уговор.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Свака од уговорних страна може раскинути уговор уколико друга страна не изврши своје
уговорне обавезе на уговорен начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне
повреде уговора.
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Страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу уговорну страну о
кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда уговорне обавезе и да захтева
да се то исправи у року од 15 дана од дана достављања обавештења.
Накнадни рок за извршење обавевезе не може се одобрити након истека рока за извршење
свих уговорних обавеза.
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора, дужна
је на накнади штету другој уговорној страни.
Уколико дође до споразумног раскида уговора уговорне стране ће регулисати међусобна
потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора.
ВАЖЕЋИ ЗАКОНИ
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим Уговором, примењују се
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи
Републике Србије.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Све евентуалне спорове који проистекну из или у вези са овим уговором, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно у складу са добрим пословним обичајима. Ако уговорне стране
не постигну споразум, Привредни суд у Београду биће надлежан за решавање спорова.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Сва обавештења у вези са овим уговором ће бити у писаној форми, на српском или енглеском
језику и биће достављена лично, електронском поштом или поштом, уговорној страни која
прима обавештења, на адреси наведеној у овом Уговору или на некој другој адреси коју свака
уговорна страна може, у писаној форми, доставити другој уговорној страни.
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране, а примењиваће се почев од датума када представници обе уговорне стране
потпишу полису осигурања за прву годину осигурања.
Уговор ће важити у периоду од три године од датума почетка примене.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.

Контрола летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд
ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

ЗА ОСИГУРАВАЧА
(Позиција одговорног лица, печат и потпис)
(Име и презиме лица одговорног за
потписивање уговора)
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
Партија 4 - Осигурање ваздухоплова
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Осигураник)
И
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(у даљем тексту:Осигуравач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, лице
одговорно за потписвање угоовора)
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
закључили су,
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.80/У/20 - Осигурање, по партијама
Партија 4 - Осигурање ваздухоплова
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Осигураник на основу Одлуке број ____од _____покренуо отворени поступак набавке
Осигурање, по партијама - 80/У/20
- да је Осигураник донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну јавну
набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном Понудом
Осигуравача, број понуде ______ од _____
У случају да Осигуравач наступа са подизвођачем (у супротном се брише):
- Осигуравач ће извршење уговора на следећим пословима: _________________
_______________________________________ поверити подизвођачу/подизвођачима:
_________________________________________________________________________.
- Осигуравач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на
који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или
подуговарачима које ангажује Осигуравач у вези са спровођењем уговора.
У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):
- Носилац посала је Понуђач _____________________ који заступа групу понуђача у
предметном поступку јавне набавке.
- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према
Осигуранику.
- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према
Осигуранику, биће саставни део овог Уговора.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања ваздухоплова за период од једне године (у
даљем тексту: услуга), у свему у складу са:
1) Техничком спецификацијом за Партију 4 и конкурсном документацијом ЈН 80/У/20 (у
даљем тексту: Техничка спецификација) – Прилог 1;
2) Понудом NAB.00 __/___ од ___________. године за Партију 4 из отвореног поступка ЈН
80/У/20 (у даљем тексту: Понуда) – Прилог 2 и
3) Условима осигурања ваздухоплова – Прилог 3,
који чине саставни део овог уговора.
Одредбе Услова осигурања ваздухоплова из става 1. овог члана које су у супротности/нескладу
са Техничком спецификацијом из става 1. овог члана неће се примењивати, као ни одредбе које
умањују права Осигураника утврђена Техничкoм спецификацијoм. Уколико се Условима
осигурања осигуравача утврђују већа права осигураника у односу на права утврђена техничком
спецификацијом, примењиваће се одредбе Услова осигурања ваздухоплова.
У току трајања уговора, Осигураник задржава право промене коришћења осигураног
ваздухоплова.
Осигуравач прихвата и преузима обавезу да осигурава и друге повезане интересе и ризике
Осигураника, који нису наведени и чије је осигурање регулисано уговореним условима
осигурања и тарифама премије или се посебно уговара.
Лимити одговорности за осигурање власника / корисника ваздухоплова од одговорности за
штету причињену трећим лицима и путницима су одређени важећим Законом о обавезном
осигурању у саобраћају.
ЦЕНА - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
Члан 2.
Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора, износи _________________ РСД/ЕУР (заокружити)
(податак из Обрасца понуде), без пореза нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa, односно
_________________ РСД/ЕУР (заокружити) (податак из Обрасца понуде), са порезом нa
прeмиje нeживoтних oсигурaњa.
Премија осигурања се исказује без бонуса и малуса, уз једине допуштене корекције због курсних
разлика или услед промена наведених у члану 1. став 4. и 5. овог Уговора.
Порез на премију осигурања се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на премије
неживотних осигурања (''Сл. гласник РС'' бр. 135/2004 и 68/2014-др. закони).
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Осигураник ће платити Осигуравачу премију осигурања у једнаким кварталним ратама које
износе 25% од износа укупне годишње премије осигурања, по следећој динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у року од 45 дана од датума
достављања:
1. оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве рате премије;
2. годишње полисе осигурања и
3. меница за добро извршење посла;
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате прве рате, у року од 45 дана од
датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате годишње
премије осигурања;
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В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате прве рате, у року од 45 дана
од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од уплате прве рате, у року од 45
дана од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
Уколико је премија изражена у страној валути, плаћање ће се вршити у динарима, а прерачун у
динарску противвредност приликом плаћања ће се вршити по званичном средњем курсу
Народне банке Србије на дан фактурисања.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА
Члан 4.
Осигураник је дужан да:
1. одреди лице које ће пратити извршење уговра;
2. обавести Осигуравача о наступању осигураног случаја, и
3. током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу на
промену ризика који су обухваћени осигурањем.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА
Члан 5.
Осигуравач има следеће обавезе:
1. да обезбеди осигурање у складу са Понудом, важећим законским прописима, Условима
осигурања за осигурани период и овим уговором;
2. да изда полису осигурања у року од 15 дана од датума ступања уговора на снагу;
3. да изда сертификате о осигурању и реосигурању одмах након закључења Уговора и на
захтев Осигураника у току периода осигурања;
4. да достави списак реосигуравача и њихово учешће у покрићу и важеће услове
реосигуравача. Захтевани минимални квалитет реосигуравајућег покрића треба да буде
у опсегу дефинисаном у конкурсној докумнтацији;
5. да уручи Осигуранику услове осигурања по ризицима који су предмет покрића по овом
уговору и
6. да Осигуранику пружа правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и
исплати насталих штета у складу са одговарајућим Условима осигурања.
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, по пријему обавештења
о настанку осигураног случаја, приступи утврђивању узрока штете и процени штете.
Уколико утврди да поднети одштетни захтев није потпун и не садржи комплетну документацију,
Осигуравач ће писмено обавестити Осигураника о потреби допуне документације, у року од 8
(осам) дана од пријема одштетног захтева.
Члан 7.
Осигуравач је обавезан да Осигуранику изврши накнаду штете, односно исплату уговорене
суме осигурања, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања комплетиране
документације потребне за односну исплату услед настанка осигураног случаја.
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 8.
Осигуравач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим
пословним обичајима и важећим законским прописима из области осигурања.
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга,
недостаци ће бити записнички констатовани од стране уговорних страна. Осигуравач је дужан
да у року од три дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, отклони записнички
утврђене недостататке, у супротном Осигураник задржава право да раскине Уговор.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
У случају да Осигуравач по насталом осигураном случају, а из било ког разлога осим више силе
не испуни благовремено своје обавезе у роковима из чл. 6 и 7. овог уговора, обавезан је да за
сваки дан задоцњена плати Осигуранику износ од 0,2 % вредности из члана 2. став 1. овог
уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% вредности из члана 2. став
1. овог уговора.
МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 10.
Осигуравач приликом потписивања уговора, а најкасније 10 (десет) дана по потписивању
уговора, предаје Осигуранику једну бланко соло меницу, без протеста, као средство
финансијског обезбеђења за извршење свих уговорних обавеза, 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, којим се Осигураник овлашћује да меницу попуни до
износа од 10% од вредности уговора са порезом на премију осигурања из члана 2. став 1.
Уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју Осигуравач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице не може бити краћи од 30 дана од истека рока важења уговора.
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет
Осигуравача.
Неизвршавање свих уговорних обавеза од стране Осигуравача довешће до активирања
средства финансијског обезбеђења. Осигураник има право на наплату средстава за
финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Осигуравача.
ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 11.
Уговорне стране се обавезују да ће плати штету другој уговорној страни уколико је штета
настала непосредном кривицом уговорних страна, кao рeзултaт прoпустa извршења уговорних
обавеза.
Уговором се не може ограничити одговорност уговорних страна за штету која буде причињена
намером и крајњом непажњом.
ВИША СИЛА
Члан 12.
Уколико је нека уговорна страна спречена да извршава своје обавезе утврђене овим Уговором
из разлога више силе, рок за извршење тих обавеза ће се продужити за време трајања дејства
више силе.
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Под вишом силом подразумевају се све околност које се изван контроле Осигураника и друге
уговорне стране, укључујући али не ограничавајући се на рат, револуцију, терористичке нападе,
озбиљна разарања, експлозије, пожар, поплаву, временске непогоде, сушу, земљотрес,
епидемије, карантине, опште бојкоте система земаља из које извози или производи једна од
уговорних страна, штрајкове, доношење уредби и других прописа који спречавају извршење
уговорних обавеза, ембарго на превоз, санкције Уједињених нација или друге међународне
организације, које онемогућавају, спречавају или ометају извршење обавеза уговорних страна.
Страна која је погођена вишом силом ће, у најкраћем року, обавестити другу уговорну страну у
писаној форми о настанку Више силе.
Уколико виша сила траје дуже од 90 (деведесет) дана, уговорне стране ће решити проблем
даље реализације Уговора споразумно у најкраћем року. Уколико не могу да постигну споразум
у року од 120 (стодвадесет дана) календарских дана након наступања више силе, свака
уговорна страна ће имати право да раскине овај Уговор.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Свака од уговорних страна може раскинути уговор уколико друга страна не изврши своје
уговорне обавезе на уговорен начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне
повреде уговора.
Страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу уговорну страну о
кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда уговорне обавезе и да захтева
да се то исправи у року од 15 дана од дана достављања обавештења.
Накнадни рок за извршење обавевезе не може се одобрити након истека рока за извршење
свих уговорних обавеза.
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора, дужна
је на накнади штету другој уговорној страни
Уколико дође до споразумног раскида уговора уговорне стране ће регулисати међусобна
потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора.
ВАЖЕЋИ ЗАКОНИ
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим Уговором, примењују се
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи
Републике Србије.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Све евентуалне спорове који проистекну из или у вези са овим уговором, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно у складу са добрим пословним обичајима. Ако уговорне стране
не постигну споразум, Привредни суд у Београду биће надлежан за решавање спорова.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Сва обавештења у вези са овим уговором ће бити у писаној форми, на српском или енглеском
језику и биће достављена лично, електронском поштом или поштом, уговорној страни која
прима обавештења, на адреси наведеној у овом Уговору или на некој другој адреси коју свака
уговорна страна може, у писаној форми, доставити другој уговорној страни.
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Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране, а примењиваће се почев од датума када представници обе уговорне стране
потпишу полису осигурања.
Уговор ће важити у периоду од године дана од датума његовог ступања на снагу.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.

Контрола летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд
ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

ЗА ОСИГУРАВАЧА
(Позиција одговорног лица, печат и потпис)
(Име и презиме лица одговорног за
потписивање уговора)
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
Партија 5 - Осигурање запослених
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Осигураник)
И
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(у даљем тексту:Осигуравач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, лице
одговорно за потписвање угоовора)
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
закључили су,
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.80/У/20 - Осигурање, по партијама
Партија 5 - Осигурање запослених
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Осигураник на основу Одлуке број ____од _____покренуо отворени поступак набавке
Осигурање, по партијама - 80/У/20
- да је Осигураник донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну јавну
набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном Понудом
Осигуравача, број понуде ______ од _____
У случају да Осигуравач наступа са подизвођачем (у супротном се брише):
- Осигуравач ће извршење уговора на следећим пословима: _________________
_______________________________________ поверити подизвођачу/подизвођачима:
_________________________________________________________________________.
- Осигуравач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на
који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или
подуговарачима које ангажује Осигуравач у вези са спровођењем уговора.
У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):
- Носилац посала је Понуђач _____________________ који заступа групу понуђача у
предметном поступку јавне набавке.
- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према
Осигуранику.
- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према
Осигуранику, биће саставни део овог Уговора.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања запослених за период од године дана (у
даљем тексту: услуга), у свему у складу са:
1) Техничком спецификацијом за Партију 5 и конкурсном документацијом ЈН 80/У/20 (у
даљем тексту: Техничка спецификација) – Прилог 1;
2) Понудом NAB.00 __/___ од ___________. године за Партију 5 из отвореног поступка ЈН
80/У/20 (у даљем тексту: Понуда) – Прилог 2 и
3) Општим и Посебним условима осигурања – Прилог 3,
који чине саставни део овог уговора.
Одредбе Општих и Посебних услова осигурања из става 1. овог члана које су у
супротности/нескладу са Техничком спецификацијом из става 1. овог члана неће се
примењивати, као ни одредбе које умањују права Осигураника утврђена Техничкoм
спецификацијoм. Уколико се Општим и Посебним условима осигурања осигуравача утврђују
већа права осигураника у односу на права утврђена техничком спецификацијом, примењиваће
се одредбе Општих и Посебних услова осигурања.

ЦЕНА - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
Члан 2.
Годишња премија осигурања запослених од последица несрећног случаја (незгоде) по једном
запосленом износи ________________ РСД (податак из Обрасца структуре цене), без пореза
нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa, односно _________________ РСД (податак из Обрасца
структуре цене), са порезом нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa.
Годишња премија осигурања запослених за случај болести и хируршких интервенција по једном
запосленом износи _________________ РСД (податак из Обрасца структуре цене), без
пореза нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa, односно _________________ РСД (податак из
Обрасца структуре цене), са порезом нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa.
Премије из ставова 1. и 2. овог члана су фиксне, не могу се мењати за време трајања овог
уговора и обухватају све трошкове на реализацији уговора. За запослене који буду накнадно
пријављивани у покриће ће се примењивати премије из става 1 и 2 овог члана.
Укупна годишња премија осигурања, утврђена на основу укупно 930 запослених износи
______________ РСД (податак из Обрасца структуре цене) без пореза нa прeмиje
нeживoтних oсигурaњa, односно ______________ РСД (податак из Обрасца структуре цене),
са порезом нa прeмиje нeживoтних oсигурaњa.
Коначни обрачун премије осигурања биће утврђен у року од 15 дана од датума истека периода
осигурања, на бази стварног броја осигураних лица, по принципу пропорционалности.
Осигураник је дужан да достави податке о флуктацији осигураних лица у периоду осигурања, а
Осигуравач да сачини коначни обрачун и достави га на сагласност Осигуранику. На основу
усаглашеног и одобреног коначног обрачуна, Осигураник ће извршити доплату до пуног износа
премије, односно Осигуравач ће извршити поврат више уплаћених средстава на име премије.
Порез на премију осигурања се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на премије
неживотних осигурања (''Сл. гласник РС'' бр. 135/2004 и 68/2014-др. закони).
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Осигураник ће платити Осигуравачу укупну премију осигурања из става 4. члана 2. овог уговора,
у једнаким кварталним ратама које износе 25% укупне премије осигурања, по следећој
динамици:
А. Прва рата ће бити плаћена након ступања уговора на снагу у року од 45 дана од датума
достављања:
1) оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ прве рате премије;
2) годишње полисе осигурања и
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3) меница за добро извршење посла;
Б. Друга рата ће бити плаћена по истеку три месеца од уплате прве рате, у року од 45 дана од
датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ друге рате годишње
премије осигурања;
В. Трећа рата ће бити плаћана по истеку шест месеци од уплате прве рате, у року од 45 дана
од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ треће рате
годишње премије осигурања;
Г. Четврта рата ће бити плаћена по истеку девет месеци од уплате прве рате, у року од 45
дана од датума достављања оригиналне фактуре у 2 (два) примерка на износ четврте рате
годишње премије осигурања.
На основу коначног обрачуна из става 5. члана 2. уговора, Осигураник ће извршити доплату до
пуног износа премије, односно Осигуравач ће извршити поврат више уплаћених средстава на
име премије, у року од 45 дана од датума истека периода осигурања.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА
Члан 4.
Осигураник је дужан да:
1. одреди лице које ће пратити извршење уговра;
2. достави списак свих лица која се осигуравају, у року од 10 дана од датума ступања
уговора на снагу;
3. накнадно пријави осигурана лица која нису обухваћена годишњим списковима и
4. током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима које утичу на
промену ризика који су обухваћени осигурањем.
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА
Члан 5.
Осигуравач има следеће обавезе:
1. да обезбеди осигурање у складу са Понудом, важећим законским прописима, Условима
осигурања за осигурани период и овим уговором;
2. да изда полисе осигурања у року од 15 дана од датума ступања уговора на снагу;
3. да уручи Осигуранику услове осигурања по ризицима који су предмет покрића по овом
уговору;
4. да Осигуранику пружа правовремену и ефикасну услугу при процени, ликвидацији и
исплати насталих штета у складу са одговарајућим Условима осигурања.
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, по пријему обавештења
о настанку осигураног случаја, приступи утврђивању узрока штете и процени штете.
Уколико утврди да поднети одштетни захтев није потпун и не садржи комплетну документацију,
Осигуравач ће писмено обавестити Осигураника о потреби допуне документације, у року од 8
(осам) дана од пријема одштетног захтева.
Члан 7.
Осигуравач је обавезан да Осигуранику изврши накнаду штете, односно исплату уговорене
суме осигурања, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања комплетиране
документације потребне за односну исплату услед настанка осигураног случаја.
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 8.
Осигуравач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим
пословним обичајима и важећим законским прописима из области осигурања.
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга,
недостаци ће бити записнички констатовани од стране уговорних страна. Осигуравач је дужан
да у року од три дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, отклони записнички
утврђене недостататке, у супротном Осигураник задржава право да раскине Уговор.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
У случају да Осигуравач по насталом осигураном случају, а из било ког разлога осим више силе
не испуни благовремено своје обавезе у роковима из чл. 6 и 7. овог уговора, обавезан је да за
сваки дан задоцњена плати Осигуранику износ од 0,2 % вредности из члана 2. став 4. овог
уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% вредности из члана 2. став
4. овог уговора.
МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 10.
Осигуравач приликом потписивања уговора, а најкасније 10 (десет) дана по потписивању
уговора, предаје Осигуранику једну бланко соло меницу, без протеста, као средство
финансијског обезбеђења за извршење свих уговорних обавеза, 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, којим се Осигураник овлашћује да меницу попуни до
износа од 10% од вредности уговора са порезом на премију осигурања из члана 2. став 4.
Уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју Осигуравач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице не може бити краћи од 30 дана од истека рока важења уговора.
Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет
Осигуравача.
Неизвршавање свих уговорних обавеза од стране Осигуравача довешће до активирања
средства финансијског обезбеђења. Осигураник има право на наплату средстава за
финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Осигуравача.
ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 11.
Уговорне стране се обавезују да ће плати штету другој уговорној страни уколико је штета
настала непосредном кривицом уговорних страна, кao рeзултaт прoпустa извршења уговорних
обавеза.
Уговором се не може ограничити одговорност уговорних страна за штету која буде причињена
намером и крајњом непажњом.
ВИША СИЛА
Члан 12.
Уколико је нека уговорна страна спречена да извршава своје обавезе утврђене овим Уговором
из разлога више силе, рок за извршење тих обавеза ће се продужити за време трајања дејства
више силе.
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Под вишом силом подразумевају се све околност које се изван контроле Осигураника и друге
уговорне стране, укључујући али не ограничавајући се на рат, револуцију, терористичке нападе,
озбиљна разарања, експлозије, пожар, поплаву, временске непогоде, сушу, земљотрес,
епидемије, карантине, опште бојкоте система земаља из које извози или производи једна од
уговорних страна, штрајкове, доношење уредби и других прописа који спречавају извршење
уговорних обавеза, ембарго на превоз, санкције Уједињених нација или друге међународне
организације, које онемогућавају, спречавају или ометају извршење обавеза уговорних страна
Страна која је погођена вишом силом ће, у најкраћем року, обавестити другу уговорну страну у
писаној форми о настанку Више силе.
Уколико виша сила траје дуже од 90 (деведесет) дана, уговорне стране ће решити проблем
даље реализације Уговора споразумно у најкраћем року. Уколико не могу да постигну споразум
у року од 120 (стодвадесет дана) календарских дана након наступања више силе, свака
уговорна страна ће имати право да раскине овај Уговор.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Члан 13.
Измена уговорене цене из чл. 2 став 4. овог уговора може да се изврши до износа од
максимално 5% цене из чл. 2 став 4. овог уговора, при чему измена укупне уговорене цене може
бити везана искључиво за промену броја запослених и не може да буде већа од вредности из
члана 39. став 1. Закона o jaвним нaбaвкaмa, а укупна увећана вредност не може бити већа од
износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку, за партију 5.
Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и
уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.
Свака од уговорних страна може раскинути уговор уколико друга страна не изврши своје
уговорне обавезе на уговорен начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне
повреде уговора.
Страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу уговорну страну о
кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда уговорне обавезе и да захтева
да се то исправи у року од 15 дана од дана достављања обавештења.
Накнадни рок за извршење обавевезе не може се одобрити након истека рока за извршење
свих уговорних обавеза.
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора, дужна
је на накнади штету другој уговорној страни.
Уколико дође до споразумног раскида уговора уговорне стране ће регулисати међусобна
потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора.
ВАЖЕЋИ ЗАКОНИ
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим Уговором, примењују се
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи
Републике Србије.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 16.
Све евентуалне спорове који проистекну из или у вези са овим уговором, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно у складу са добрим пословним обичајима. Ако уговорне стране
не постигну споразум, Привредни суд у Београду биће надлежан за решавање спорова.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Сва обавештења у вези са овим уговором ће бити у писаној форми, на српском или енглеском
језику и биће достављена лично, електронском поштом или поштом, уговорној страни која
прима обавештења, на адреси наведеној у овом Уговору или на некој другој адреси коју свака
уговорна страна може, у писаној форми, доставити другој уговорној страни.
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране, а примењиваће се почев од датума када представници обе уговорне стране
потпишу полису осигурања.
Уговор ће важити у периоду од једне године од датума почетка примене.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.

Контрола летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд
ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

ЗА ОСИГУРАВАЧА
(Позиција одговорног лица, печат и потпис)
(Име и презиме лица одговорног за
потписивање уговора)
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
(1)
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику.
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Ова конкурсна документација је сачињена на српском језику.
(2)
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг
Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија. са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку услуге – Осигурање, по партијама, 80/У/20- НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.11.2020. године до 10,00
часова.
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење
понуде и овом конкурсном документацијом.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и
евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама.
Сви обрасци морају бити поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.
Сви обрасци морају бити поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.
. ВАЖНО: Понуда мора да садржи следеће елементе:
1. Образац V-1 – Образац понуде;
2. Образац V-1а – Образац понуде – Подаци о понуђачу када наступа у групи понуђача доставља се уколико понуду подноси група понуђача;
3. Образац V-1б – Образац понуде - Подаци о подизвођачу – доставља се уколико је један
део извршења предмета уговора поверен подизвођачу;
4. Образац V-2– Образац структуре цене;
5. Образац V-4– Образац изјаве о независној понуди;
6. Образац VI – Модел уговора;
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7. Докази о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке који су наведени у Поглављу III конкурсне документације;
8. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – доставља се уколико понуду подноси група понуђача (Модел је
дат у обрасцу VIII конкурсне документације).
9.1. За партију 1 - Доказ да су понуђене услуге у складу са захтевима из Техничке
спецификације из Поглавља II - Важећи општи и посебни услови осигурања имовине у
којима се морају дефинисати минимално услови из Техничке спецификације за Партију 1
9.2. За партију 2 - Доказ да су понуђене услуге у складу са захтевима из Техничке
спецификације из Поглавља II - Важећи општи и посебни услови осигурања моторних
возила у којима се морају дефинисати минимално услови из Техничке спецификације за
Партију 2
9.3. За партију 3:
- Доказ да су понуђене услуге у складу са захтевима из Техничке спецификације из Поглавља
II - Услови осигурања од опште одговорности и одговорности из делатности у којима се
морају дефинисати минимално услови из Техничке спецификације за Партију 3
- Оверена и потписана потврда о реосигурању, коју издаје реосигуравјауће друштво, која
мора да садржи следеће податке: i) нaзив и сeдиштe понуђача и реосигуравача, oднoснo
укoликo ризик дeли вишe реосигуравача нaзив и сeдиштe свaкoг реосигуравача с искaзaним
удeлoм у ризику у процентима. Пoтврду у овом случajу издaje вoдeћи реосигуравач; ii) рејтинг
наведених реосигуравача; iii) број јавне набавке и назив предмета јавне набавке ;
- Фотокопија понуде реосигуравача (reinsurance slip) који мора имати најмање рејтинг
дефинисан у поглављу II. Понуда треба да буде важећа на дан подношења понуде и
- ''Wording'' тј. детаљни текста осигуравајућег покрића са исказаном ширином (обухватом)
покрића, искључењима из осигруавајућег покрића и посебним/специфичним проширењима
осигуравајућег покрића за осигурање по тачки 1.2. Поглавља II, за Партију 1. Oснова
предметног текста је „ATC Liability wording (Global 099A)“ кojи je кoнципирaн za пружаоце услуге
контролe летењa или одговарајући текст. Предметни текст представља минимум
осигуравајућег покрића које мора садржати.
9.4. За партију 4:
- Доказ да су понуђене услуге у складу са захтевима из Техничке спецификације из Поглавља
II - Услови осигурања ваздухоплова у којима се морају дефинисати минимално услови из
Техничке спецификације за Партију 4
- Оверена и потписана потврда о реосигурању, коју издаје реосигуравјауће друштво, која
мора да садржи следеће податке: i) нaзив и сeдиштe понуђача и реосигуравача, oднoснo
укoликo ризик дeли вишe реосигуравача нaзив и сeдиштe свaкoг реосигуравача с искaзaним
удeлoм у ризику у процентима. Пoтврду у овом случajу издaje вoдeћи реосигуравач; ii) рејтинг
наведених реосигуравача; iii) број јавне набавке и назив предмета јавне набавке и
- Фотокопија понуде реосигуравача (reinsurance slip) који мора имати најмање рејтинг
дефинисан у поглављу II. Понуда треба да буде важећа на дан подношења понуде
9.5. За партију 5 - Доказ да су понуђене услуге у складу са захтевима из Техничке
спецификације из Поглавља II - Важећи општи и посебни услови осигурања запослених у
којима се морају дефинисати минимално услови из Техничке спецификације за Партију 5.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко
других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том
случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или особа које су потписале понуду
и печатом понуђача.
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(3)

ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у 5 партија, и то:
1. Осигурање имовине
2. Осигурање моторних возила
3. Осигурање од опште одговорности и одговорности из делатности
4. Осигурање ваздухоплова
5. Осигурање запослених
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да на обрасцима који су саставни део конкурсне документације наведе на коју
се партију односе. Уколико понуђач доставља понуду за више партија дужан је да обрасце из
понуде копира и достави за сваку партију за коју доставља понуду.
(4)

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.
(5)

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

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: Контрола летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (услуге) – 80/У/20 - Осигурање, по партијама - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (услуге) – 80/У/20 - Осигурање, по партијама - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (услуге) – 80/У/20 - Осигурање, по партијама - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге) – 80/У/20 - Осигурање, по партијама - 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)
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
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
случају да Понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда Понуђача у којој се
појављује биће одбијена.
У Обрасцу понуде (Образац V-1), 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 (Образац V1б) 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.
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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 обавезних услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
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.
Наручилац ће укупну цену уплатити директно изабраном Понуђачу, без обзира на проценат
укупне вредности набавке коју је изабрани Понуђач поверио подизвођачу.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случajу Нaручилaц ће oбaвeстити
oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje.
У случају понуде са подизвођачем све обрасце потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца
V-1б и Обрасца V-5a из поглавља који, поред понуђача, потписује и оверава и сваки подизвођач
у своје име.
(8)
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача у виду заједничке понуде. У складу са чланом 81. Закона
о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је Споразум15 којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
члану групе понуђача који ће поднети захтев за заштиту права и који ће заступати групу
понуђача пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима набавки;
члану групе понуђача који ће потписати уговор и анексе;
члану групе понуђача који ће доставити тражена средства обезбеђења;
члану групе понуђача који ће издати рачун и на чији ће рачун и код које банке бити
вршена плаћања, и
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 III 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.
У случају заједничке понуде, све обрасце потписује и оверава члан Групе понуђача који је
одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца V-1a,
Обрасца V-4 и Обрасца V-5 који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у
своје име.
.
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(9)
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Рок важења понуде – за све партије
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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, не може мењати понуду.
9.2 Рок важења уговора – за све партије
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране, а примењиваће се почев од датума када представници обе уговорне стране
потпишу полису осигурања.
Уговор за партије 1, 2, 4 и 5 ће важити годину дана а за партију 3 ће важити у периоду од три
године, а све од датума почетка примене.
9.3 Начин плаћања – за све партије:
Плаћање ће се вршити квартално по извршењу услуге (достављању полисе осигурања) у
једнаким кварталним ратама, у року који одреди понуђач, 45 каледарских дана од датума
достављања потребне документације.
За партију 2 - За премију обавезног осигурања од ауто одговорности (Партија 2) плаћање се
врши појединачно за свако возило, приликом продужења регистрације и обнове обавезног
осигурања.
(10)
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Партија 1: Понуђачи цену (премију осигурања) изражавају у динарима за период од годину
дана, без и са порезом на премију неживотних осигурања.
Партија 2: Понуђачи изражавају засебно премију за потпуно каско осигурање, за осигурање
путника и возача, и за обавезно осигурање за ауто-одговорност у динарима за период од
годину дана, без и са порезом на премију неживотних осигурања. Укупна годишња премија за
потпуно каско осигурање и осигурање путника за период је фиксна и не може се мењати за
време извршења уговора, осим у случају набавке нових мотроних возила и расходовања
старих, док за обавезно осигурање за ауто-одговорност може током трајања уговора да дође
до промене тарифа премија, од стране надлежних државних органа, па ће се у тренутку
регистрације возила примењивати обавезујућа цена, у складу са законским прописима и
прописима о обавезном осигурању. Уговор ће бити реализован у складу са стварним бројем
моторних возила и то највише до укупне уговорене вредности, која може бити измењена у
складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама.
Партија 3: Понуђачи цену (премију осигурања) изражавају у динарима или еврима за период
од годину дана и за период од три године, без и са порезом на премију неживотних осигурања.
Премија осигурања се исказује без бонуса и малуса.
Партија 4: Понуђачи цену (премију осигурања) изражавају у динарима или еврима за период
од годину дана, без и са порезом на премију неживотних осигурања. Премија осигурања се
исказује без бонуса и малуса.
Партија 5: Понуђачи цену (премију осигурања) изражавају у динарима по једном запосленом
за период од годину дана, без и са порезом на премију осигурања. На основу годишње премије
по запосленом и њиховог укупног броја, понуђачи изражавају укупну годишњу премију
осигурања. Наручилац је изразио број осигураних лица у Oбрaсцу струцтурe цeнe - Обрасцу V2-4 на основу тренутног броја запослених. Годишња премија осигурања по запосленом је
фиксна за цео период важења уговора и не може се мењати. Уговор ће бити реализован у
складу са стварним бројем запослених и то највише до укупне уговорене вредности (вредност
за три године), која може бити имењена у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама.
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Пружање услуга које су предмет јавне набавке не подлеже обрачуну и плаћању ПДВ-а у
Републици Србији у складу са чл. 25. став 2. Зaкoн o пoрeзу нa дoдaту врeднoст (''Службeни
глaсник РС'', бр. 84/04 , 86/04 - испрaвкa, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. зaкoн, 142/14,
83/15).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.
(11)
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Партије 1 и 3 - Банкарска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од датума пoтписивaњa угoвoрa oд стрaнe
oбe угoвoрнe стрaнe, наручиоцу достави безусловну банкарску гаранцију за добро извршење
посла, плативу на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини
од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а за партију 1, а 5% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а за партију 3, и са роком важења који је 30 дана дужи од датума истека рока важности
уговора. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац или мањи износ од оног који одреди наручилац.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Партија 2, 4 и 5 - Меница за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, а најкасније 10 дана по
потписивању уговора, испостави Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са
потврдом пословне банке о регистрацији менице и овлашћења, картоном депонованих потписа
пословне банке и меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до
износа од 10% од укупне вредности закљученог уговора (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана
дужим од рока уговора, као средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе.
(12)

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
(13)
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Није примењиво.
(14)

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА И КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом, у свему у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде, путем електронске поште: e-mail: tender@smatsa.rs, радним данима
(понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова. Захтев за појашњење примљен после
наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог
следећег радног дана. Сви захтеви за додатне информације, појашњења и комуникацију морају
бити обележени називом јавне набавке за коју се захтев подноси, нпр. „Захтев за додатним
информацијама за ЈН 80/У/20.“
Наручилац ће у року од 3 дана по пријему захтева, објавити одговор на Порталу јавних набавки
(http://portal.ujn.gov.rs) и на својој интернет страници (www.smatsa.rs).
Понуђачима се препоручује да прате сва обавештења, појашњења и измене које се
објављују на наведеним страницама. Тражење додатних информација и појашњења
телефоном није дозвољено.
(15)

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
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Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача, односно његовог
подизвођача.
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 исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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)
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
(17)
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним
набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак
заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, a копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: tender@smatsa.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се шаље путем електронске поште радним данима (понедељак – петак) у
времену од 08,00 до 16,00 часова. Захтев за заштиту права примљен после наведеног
времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег
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 (http://portal.ujn.gov.rs)
и својој интернет страници (www.smatsa.rs), најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
17.1 Рокови за подношење захтева за заштиту права
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка или садржина конкурсне
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у слкаду са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок
за подношење захтева за заштиту права је 10 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 из члана 149 став 3. и 4., а подносилац
захтева га није поднео пре исткеа 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.
17.2 Обавезни елементи захтева за заштиту права
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Захтев за заштиту у складу са чл. 151 Закона мора да садржи следеће елементе:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе;
7) потпис подносиоца.
17.3 Такса у поступку заштите права
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156.Закона на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда .
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка
јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о
додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених
вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000 динара, односно такса износи
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене
цене понуђача којима су додељени уговори, ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
17.4 Упутство за уплату таксе из Републике Србије
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу из тачке 17.3. Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога
(3) износ таксе чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН 80/У/20;
(7) сврха: ЗЗП Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН Осигурање, по
партијама;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
17.5 Упутство за уплату таксе из иностранства
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може да се изврши на
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор.
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина
бр. 7-9 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
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НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне
набавке - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН 80/У/20 Осигурање,
по партијама.Детаљно упутство за уплату таксе, као и примери правилно попуњених образаца
налога за уплату или налога за пренос се могу наћи на е-адреси:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
(18)
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће понуђачу којем је додељен уговор доставити на потписивање уговор о јавној
набавци у складу са моделом уговора из Поглавља VI Конкурсне документације (за сваку
партију појединачно), у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу потписане примерке уговора у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема уговора, односно, од дана када га је Наручилац позвао да
закључи уговор. Уколико не достави уговор у остављеном року, сматраће се да је одбио да га
потпише и Наручилац га може уписати у регистар понуђача са негативним референцама, осим
у случају постојања оправданих разлога за кашњење о чему ће обавестити Наручиоца писаним
путем.
У случају да је у поступку јавне набавке поднета само једна понуда, Наручилац може закључити
уговор са понуђачем којем је додељен уговор и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права.
(19)

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Од понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све инструкције,
обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по истима поступи.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) није благовремена;
2) поседује битне недостатке, односно:
а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
б) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
в) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
г) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама;
3) не испуњава све Техничке спецификације;
4) ограничава права наручиоца;
5) условљава права наручиоца;
6) ограничава обавезе понуђача;
7) прелази процењену вредност јавне набавке.
Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
20)
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА ДА КОРИШТЕЊЕ ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНО ЗА
ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ
Понуђачи су обавештени да употреба печата није обавезна приликом припреме понуде.
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VIII СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Осигурање, по партијама - 80/У/20
Партија ____ - _____________________________________________________
(уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)
Овим споразумом се чланови групе понуђача (у даљем тексту:чланови групе понуђача) који су
поднели заједничку понуду, и коју чине:
Редни
број

Пословно име или скраћени назив
из одговарајућег регистра

Адреса седишта

1.
2.
3.
4.
5.
међусобно и према наручиоцу обавезују да изврше јавну набавку ЈН 80/У/20 - Осигурање, по
партијама.
Члан 1.
Сви чланови Група понуђача су сагласни да одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Члан 2.
Сви чланови Група понуђачасе обавезују да ће:
1. члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати Групу понуђачапред наручиоцем;
2. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле),
поднети захтев за заштиту права и који ће заступати Групу понуђачапред Републичком
комисијом за заштиту права у поступцима набавки;
3. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле),
потписати уговор и анексе;
4. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле),
доставити тражена средства обезбеђења;
5. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број) издати рачун
и сва плаћања ће се извршити на његов рачун бр. _____________________________
(уписати број рачуна), отворен у банци _____________________________ (уписати
назив банке)
6. чланови Групе понуђача имати следеће обавезе за извршење уговора:
члан групе понуђача наведен под редним бројем 1. ће:
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члан групе понуђача наведен под редним бројем 2.ће:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 3.ће:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 4.ће:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 5.ће:

За члана групе под редним бројем 1: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 2: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 3: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 4: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 5: М.П

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)

датум: _______________
место: _______________
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