РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове
Дана: 09.02.2022.год.
Параћин

Предмет: Захтев за достављање понуда на које се не примењује ЗЈН – бр.7/2022 - Набавка
услуге осигурања возила са техничким прегледом - на основу чл.27.став 1) ЗЈН („Сл. гласник
РС“ бр.91/2019).

Поштовани,
Позивамо Вас да за наручиоца Општинско веће општине Параћин, доставите најкасније до
14.02.2022.год. до 12,00 часова, понуду за набавку услуге осигурања возила са техничким
прегледом.
Попуњене обрасце Захтева за достављање понуда (са траженом документацијом) можете
да
доставите
скенирану
на
е-маил:
aleksandar_stanojevic@paracin.rs
или
vesna_kpetrovic@paracin.rs или поштом на адресу Општинско веће Општине Параћин, ул.
Томе Живановић бр.10., 35250 Параћин, или лично у канцеларији бр.48.

Понуда мора да садржи:
-Попуњен образац Техничке спецификације услуге.
-Попуњен Модел уговора
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ АУТОМОБИЛА И КАСКО ОСИГУРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА)
Врста, опис и количине добара/радова/услуга која су предмет набавке дате су у табели:

Регистрација службених аутомобила
Цена услуге регистрације службених аутомобила Општине Параћин са урачунатим обавезним осигурањем од ауто
одговорности за штете причињене трећим лицама и техничким прегледом које ће понуђач имати у току
реализације регистрације службених аутомобила. Наведене услуге су без учешћа у штети, на период од годину
дана. Осигурање треба да важи на територији Републике Србије.
Р.бр.
Тип возила
Регист.
Бр. шасије
Бр. мотора
Год.
Снага
Цена
без
број
про.
мотора ПДВ-а
1.
Fiat Tipo 1,4
PN 040 TI
ZFA35600006M46121 843A10002571424
2018. 70
2.
Fiat Panda 1,2
PN 041 AS ZFA31200003B71781 169A40002713436
2018. 51
3.
Fiat Panda 1,2
PN 037 US ZFA31200003A24626 169A40002387483
2018. 51
4.
Fiat Panda 1,2
PN 033 LT
ZFA31200003A24262 169A40002391762
2017. 51
5.
Заставa
101 PN 058 GA VX1128A0001115277 128A0641625787
2008. 40.4
Скала 55
6.
Ладу Нивa 1.7 I PN 025 ĐN XTA21214051777320 212147910307
2005. 59
7.
Застава 10
PN 007 VS ZFA18800001004540 PUS72091800061
2007. 44
8.
Застава 10
PN 058 BI
VX118800000001306 188A40003946966
2008
44
9.
Škoda Super B PN 003 LB TMBCB63T5A9032360PUS72091600012
2010. 118
1,8 TSI 4x4
10.
FIAT
DOBLO PN 036 VO ZFA26300009069630 843A10001600553
2010. 70
CARGO
11.
DACIA SANDERO PN 052 CX UU15SDAG449529730 D4FF732F180959
2013. 55
AMBIANCE 1.2
16V
12.
FIAT 500 L
PN 042 FG ZFA19900005369816 843A10004103480
2016. 70
13.
FIAT 500 L
PN 056 MZ ZFA19900005388613 843A10004112265
2017. 70
14.
Autobus IVECO
PN 021 NO Z67650A4002507115 F1CE3481JB1081913629 2013. 107
15.
Fiat Panda 1,2
PN 033 LR ZFA31200003A24648 169A40002388113
2017. 51
Укупна понуђена цена за услугу регистрације возила без ПДВ-а

Каско осигурање службених аутомобила
Цена услуге каско осигурања са допунским ризиком од крађе – обухвата штете на сопственом возилу настале као
последица изненадних и независних догађаја од воље осигураника или возача.
Предмет каско осигурања су возила и њихови саставни делови (алат, прибор, резервни делови и опрема
стандардно тј. фабрички испоручена за одређени тип возила).
Услуга је без учешћа у штети, на период од годину дана.
Осигурање треба да важи на територији Републике Србије.
1.
Škoda Super B PN 003 LB TMBCB63T5A9032360PUS72091600012
2010.
1,8 TSI 4x4
2.
FIAT 500 L
PN 042 FG ZFA19900005369816 843A10004103480
2016.
3.
FIAT 500 L
PN 056 MZ ZFA19900005388613 843A10004112265
2017.
4.
Fiat Panda 1,2 PN 037 US ZFA31200003A24626 169A40002387483
2018.
5.
Fiat Panda 1,2 PN 041 AS ZFA31200003B71781 169A40002713436
2018.
6.
Fiat Tipo 1,4
PN 040 TI
ZFA35600006M46121 843A10002571424
2018.
Укупна понуђена цена за услугу каско осигурања возила без ПДВ-а
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ УСЛУГЕ БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-А
(за све наведене услуге регистрације и каско осигурања возила)
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Назив понуђача: _______________________________
Адреса/седиште понуђача:_______________________
ПИБ: ________________
Матични број: ______________________
Бр.телефона ________________________
Потпис овлашћеног лица

__________________________ М.П.
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1.1. Квалитет
Услуге које су предмет набавке, морају у потпуности морају одговарати спецификацији наведној у
конкурсној документацији. Карактеристике услуга морају бити усаглашене са захтевима важећих
прописа у Републици Србији.
1.2. Контрола квалитета – квантитативни и квалитетни пријем
Квантитативну и квалитативну контролу изврђених услуга вршиће Руководиоц радне групе за
послове превоза.
1.3. Рок извршења
Наведене услуге се извршавају сукцесивно, односно у складу са потребама Наручиоца и морају
бити извршене што хитније, у року од ___________ дана од дана достављеног захтева од стране
Руководиоца радне групе за послове превоза (рок извршења не може бити дужи од 3
календарских дана од сваког конкретног захтева).
1.4. Начин и место испоруке добара/пружања услуге/извођења радова:
Извршење предметних услуга мора бити вршено на територији општине Параћин и на адреси
наручиоца.
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МОДЕЛ УГОВОРА
За набавку услуге осигурања возила са техничким прегледом
JН на коју се не примењује ЗЈН
број 7/2022

закључен у Параћину, дана ________. године између:
1. ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, ул. Томе Живановића бр. 10., ПИБ – 100876853,
матични број 07184654, кога заступа Заменик председника општине Параћин, Милан Симић,
дипл.ек., (у даљем тексту Наручилац-Купац)
и
2. _______________________________, из _______________________, ул. ______________________,
ПИБ-______________________,
матични
број
_______________________,
кога
заступа
________________________, (у даљем тексту Извршилац услуге)

Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац спровео јавну набавку на коју се не примењује ЗЈН у складу са чл. 27, ст.1, т.1., ЗЈН
(„Службени гласник РС”, бр. 91/2019.), Набавка услуге осигурања возила бр.7 од 09.02.2022. године.
Предмет овог уговора је услуга регистрације аутомобила са техничким прегледом и услуга каско
осигурања службених аутомобила Општине Параћин. Позив, односно Захтев за подношење понуде на
коју се не примењује ЗЈН, објављен је на сајту општине Параћин www.paracin.rs.
Члан 2.
Услуга регистрације службених аутомобила Општине Параћин мора да садржи урачунато обавезно
осигурање од ауто одговорности за штете причињене трећим лицима и техничким прегледом које ће
понуђач имати у току реализације регистрације службених аутомобила. Наведене услуге су без учешћа у
штети, на период од годину дана.
Цена услуге обавезног осигурања возила, односно регистрације службених аутомобила садржи све
урачунате трошкове неопходне за реализацију предметне услуге и она износи:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тип возила
Fiat Tipo 1,4
Fiat Panda 1,2
Fiat Panda 1,2
Fiat Panda 1,2
Заставa
101
Скала 55
Ладу Нивa 1.7 I
Застава 10

Регист.
број
PN 040 TI
PN 041 AS
PN 037 US
PN 033 LT
PN 058 GA
PN 025 ĐN
PN 007 VS

Бр. шасије

Бр. мотора

ZFA35600006M46121 843A10002571424
ZFA31200003B71781 169A40002713436
ZFA31200003A24626 169A40002387483
ZFA31200003A24262 169A40002391762
VX1128A0001115277 128A0641625787

Год.
про.
2018.
2018.
2018.
2017.
2008.

Снага
мотора
70
51
51
51
40.4

XTA21214051777320 212147910307
ZFA18800001004540 PUS72091800061

2005.
2007.

59
44

Цена без ПДВ-а
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Застава 10
Škoda Super B
1,8 TSI 4x4
FIAT
DOBLO
CARGO
DACIA SANDERO
AMBIANCE 1.2
16V
FIAT 500 L
FIAT 500 L
Autobus IVECO
Fiat Panda 1,2

PN 058 BI
PN 003 LB

VX118800000001306 188A40003946966
TMBCB63T5A9032360PUS72091600012

2008
2010.

44
118

PN 036 VO

ZFA26300009069630 843A10001600553

2010.

70

PN 052 CX

UU15SDAG449529730 D4FF732F180959

2013.

55

PN 042 FG
PN 056 MZ
PN 021 NO
PN 033 LR

ZFA19900005369816
ZFA19900005388613
Z67650A4002507115
ZFA31200003A24648

843A10004103480
843A10004112265

2016.
2017.
F1CE3481JB1081913629 2013.
169A40002388113
2017.

70
70
107
51

Члан 3.
Услуга каско осигурања са укљученим ризиком од крађе (потпуно без учешћа), обухвата штете на
сопственом возилу настале као последица изненадних и независних догађаја од воље осигураника
возача. Предмет каско осигурања су службена возила Општине Параћин и њихови саставни делови
(алат, прибор, резервни делови и опрема стандардно тј. фабрички испоручена за одређени тип возила).
Услуга је без учешћа у штети на период од годину дана.
Цена услуге каско осигурања службених возила, садржи све урачунате трошкове неопходне за
реализацију предметне услуге и она износи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Škoda Super B
1,8 TSI 4x4
FIAT 500 L
FIAT 500 L
Fiat Panda 1,2
Fiat Panda 1,2
Fiat Tipo 1,4

PN 003 LB

TMBCB63T5A9032360PUS72091600012

2010.

1.

PN 042 FG
PN 056 MZ
PN 037 US
PN 041 AS
PN 040 TI

ZFA19900005369816 843A10004103480
ZFA19900005388613 843A10004112265
ZFA31200003A24626 169A40002387483
ZFA31200003B71781 169A40002713436
ZFA35600006M46121 843A10002571424

2016.
2017.
2018.
2018.
2018.

2.
3.
4.
5.
6.

Вредност уговора, рок и начин плаћања
Члан 4.
Укупна вредност овог уговора за услугу регистрације службених аутомобила и каско осигурања
службених аутомобила, за све наведене аутомобиле износи ___________ динара без урачунатог ПДВ-а.
Извршилац услуге се обавезује да ће током периода текуће 2022.године, сукцесивно, по наруџбини
Наручиоца, односно овлашћених лица Наручиоца – Руководица радне групе за послове превоза, у
складу са потребама Наручиоца, вршити предметне услуге наведене у чл.2 и чл.3 овог уговора, а у
складу са ценама и условима из прихваћене понуде и овог уговора.
Наручилац прихвата појединачне цене услуга и обавезује се да ће плаћање бити извршено на текући
рачун Извршиоца услуге, у року који није краћи од 15 дана, а ни дужи од рока предвиђеног Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама («Сл.гласник РС» 119/2012,
86/2015, 113/2017), од дана службеног пријема рачуна, који мора бити регистрован у складу са
Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18 и 59/18), односно од дана
сваке конкретне извршене услуге, а по испостављању рачуна (фактуре) потписаног од стране
Руководиоца радне групе за послове превоза, са тачно наведеним називима и свом неопходном
пратећом документацијом.
Начин и место извршења услуге
Члан 5.
Услуга се извршава у просторијама Вршиоца услуге. Осигурање се врши на период од годину дана, за
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период 2022.-2023., а према редоследу доспећа почев од регистрације-осигурања сваког појединачног
возила.
Вршилац услуге је дужан да одмах након извршене услуге преда Руководица радне групе за послове
превоза одговарајућу полису осигурања за свако појединачно возило у зависности од истека периода
осигурања.
Вршилац услуге се обавезује да приликом обрачуна штете по ауто-каску не зарачунава додатно учешће
у штети (неограничен број штетних урешаја). Каско осигурање обрачунати без учешћа осигураника у
штети.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Члан 6.
Вршилац услуге се обавезује да предметне услуге обавља у складу са свим позитивним правним
прописима РС, правилима струке и добрим пословним обичајима, као и важећим законским прописима
из области осигурања.
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга, недостатци ће
бити записнички констатовани од стране Руководица радне групе за послове превоза. Вршилац услуге
се обавезује да у року од три дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, отклони утврђене
недостатке.
Обавеза наручиоца
Члан 7.
Наручилац је дужан да након потписаног уговора, преда Вршиоцу услуге Списак возила која се
осигуравају.
Обавеза Изршиоца услуге
Члан 8.
Извршилац услуге се обавезује да извршава све наведене услуге у складу са потребама наручиоца,
након потписаног уговора, најкасније у року од 3 календарска дана за сваку појединачну услугу.
Извршилац се обавезује да ће службени аутомобили наручиоца имати приоритет приликом
извршавања уговорених услуга.
Виша сила
Члан 9.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе; поплава, пожара, земљотреса,
саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и других догађаја,
који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају уговорне
стране да изврше уговорне обавезе.
Раскид уговора
Члан 10.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико услуге не одговарају важећим
прописима или стандардима за ту врсту услуга и квалитету наведеном у понуди и овим уговором.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој
уговорној страни.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 11.
За све што није регулицано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима
и других позитивних прописа у овој области.
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Члан 12.
Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три)
примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Испоручилац

Милан Симић, дипл.ек.
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