
 
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 
Закључен у Београду, дана _____________________, између следећих уговорних страна  

 
1. Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, (скраћени назив: КМСЗТС), са 
седиштем у Београду, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, матични број 17675729, ПИБ 
104790945, коју заступа Драган Шашић, директор (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ ) 
 

и 
 

2. _______________________________________________,са седиштем у ______________________, 
улица _____________________________________________________, ПИБ: _____________________,  
матични број: __________________, кога заступа овлашћено лице ____________________________, 
____________________________ (функција у фирми), (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) 

                  
                                                                                   

УГОВОР  
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА САВЕТНИКА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ЗА РИЗИК КОЈИ МОЖЕ НАСТУПИТИ 

ЗБОГ СТРУЧНЕ ГРЕШКЕ 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују : 
1.1. да је Наручилац услуга на основу одредаба Правилника о поступку јавне набавке мале вредности 
спровео редовни поступака  јавне набавке саветника за осигурање чланова Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије за ризик који може наступити због стручне грешке МВУ 20/12. 
1.2.  Да је Извршилац услуга дана _____________године доставио понуду број __________  која се 
налази у прилогу Уговора и саставни је део овог уговора. 
1.3. Да понуда Извршиоца услуга у потпуности одговара конкурсној документацији  која је  достављена 
уз позив за давање понуде број _______________од  _________________.године. 
1.4. Да је Наручилац, на основу понуде Понуђача ___________________________________, донео 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача бр. ____________, од ____________2012. године и изабрао 
Понуђача ____________________________________ за Извршиоца услуге. 
 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је пружање услуга саветника за осигурање чланова Коморе медицинских 

сестара и здравствених техничара Србије за ризик који може наступити од стручне грешке, у складу са 
конкурсном документацијом Наручиоца из поступка јавне набавке мале вредности бр. 20/12 и понудом 
Извршиоца бр. ____________ која чини саставни део овог Уговора, и то следећих услуга: 

- Саветовање око израде конкурсне документације у поступку јавне набавке друштва за осигурање и 
одређивање критеријума, услова и одговорности понуђача, као и: 

Обим покрића осигурања:  

• Предмет осигурања, 
• Полиса осигурања и обим (листа) покрића, 
• Искључени ризици ( или искључење неких осигурања), 
• Могућност франшиза, 
• Премија осигурања,  
• Број покривених штета, 
• Осигурана лица, 
• Осигурани случајеви,  
• Територијално важење осигурања, 
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• Осигурана сума, 
• Трајање осигурања и отказ.  

-  Констатација и пријава штете: 

• Обавештавање о наступању осигураног случаја (или пријава штете), 
• Надлежност за решавање штете, 
• Пружање правне заштите у поступку решавања штете,  
• Брзина решавања штета у врсти осигурања професионалне одговорности и кривичне одговорности 

(решене штете/пријављене штете + штете у резерви) 
• Право решавања штете у арбитражном спору. 

- Висина и начин плаћања премије осигурања:  

- Процена конкурентности између понуђене висине премије осигурања у односу на понуђене услове и 
обим осигурања. 

• Висина премије осигурања. 
• Снижење односно повећање премије. 
• Начин и рокови плаћања премије осигурања. 

- Додатне погодности: 

- Могуће друге погодности другим врстама осигурања за купца и његове чланове. 

 - Анализа финансијске стабилности друштава за осигурање, утврђивање неопходних финансијских и 
пословних капацитета, бонитета, као и остале неопходне конкурсне документације. 

- Припрема извештаја за Директора КМСЗТС о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке 
друштава за осигурање, с предлогом избора најповољнијег понуђача. 

- Саветовање приликом закључивања уговора са осигуравајућим друштвом о осигурању чланова 
КМСЗТС за ризик који може наступити због стручне грешке. 

Члан 3 
Уговорну цену чине: 
- Цена пружања услуге, описане у члану 2. овог уговора, без пореза на додату вредност из 

прихваћене понуде Извршиоца у износу од ___________________________ динара (еура), и 
 

- Цена пружања услуге, описане у члану 2. овог уговора, са урачунатим порезом на додату 
вредност, тако да укупна уговорна цена износи ___________________________ динара (еура). 

 
Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 

Плаћање уговорне цене се врши на следећи начин: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,  
у року  од ________ дана од дана испостављања фактуре од стране Извршиоца услуга.  
 

Члан 4. 
 Рок за реализацију јавне набавке пружања услуга саветника за осигурање чланова Коморе 

медицинских сестара и здравствених техничара Србије за ризик који може наступити због стручне 
грешке, описаних у члану 2. овог Уговора,  тече одмах, од дана потписивања овог уговора, а место 
извршења услуга је у службеним просторијама Коморе медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, у Београду, ул. Пилота Михајла Петровића бр. 5-г. 
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Члан 5. 
 Извршилац се обавезује да послове пружања услуга саветника за осигурање чланова Коморе 
медицинских сестара и здравствених техничара Србије за ризик који може наступити због стручне 
грешке изврши стручно и квалитетно. 

Извршилац се обавезује да податке које је добио од Наручиоца или их је прибавио у поступку 
пружања услуга саветника за осигурање чува као пословну тајну и користи само у поступку пружања 
услуга, описаних у члану 2. овог уговора. 

Члан 6. 
Извршилац се обавезује да ће пружање услуга саветника за осигурање отпочети одмах по 

потписивању Уговора и утврђивању критеријума за обим осигурања од старне Скупштине КМСЗТС. 
 

Члан 7. 
 Уговорне стране сагласне су да, у случају потребе, а зависно од сложености предмета, обима 
посла, или других услова и околности, анексом измене одредбе овог Уговора. 
 

Члан 8. 
 Уговорне стране сагласно констатују да ће се на сва питања која нису регулисана овим Уговором 

примењивати одредбе позитивних законских прописа. 
 

Члан 9. 
 Евентуални спорови решаваће се споразумно, у духу добрих пословних односа, а ако то није 

могуће, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 
 

Члан 10. 
 Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) за сваку уговорну 

страну. 
 
 
ЗА ИЗВРШИОЦА ПОСЛА                                     ЗА НАРУЧИОЦА ПОСЛА 
                                           КМСЗТС 
        
 
__________________________                                                 ________________________ 
Име и презиме овлашћеног лица                                                                           Драган Шашић  

                            директор 
   

  
  

  
 


