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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр124/2012, 14/2015 и 68/2015, 
у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС» бр. 86/15), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.2.13/17, бр. 537/1 и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку 1.2.13/17, бр. 537/2, припремљена је: 
 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

бр. 537/4 
у отвореном поступку за јавну набавку  – услуга 

Осигурање 
ЈН бр.  1.2.13/17 

 
 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци  3 
 

II 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис 
услуга, начин спровођење контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок испоруке, место испоруке 

4 

 
III 

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

5 

IV Критеријум за доделу уговора 9 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 
VI Образац понуде 20 
VII Образац структура цене са упутством како да се попуни 24 
VIII Модел уговора 25 
IX Образац трошкова припреме понуде 31 
X Образац изјаве о независној понуди 32 
XI Образац изјаве у скалду са чланом 75. став 2. Закона 33 
XII Образац изјаве о финансијској гаранцији 34 
XII Образац - Менично овлашћење 35 

 
 

 
Укупно: 35 страна 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке број 1.2.13/17 су услуге - Осигурање 
 
66510000 - Услуге осигурања  
(опис и ознака из општег речника набавки) 
 
 
2. Опис сваке партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:  
 
Предметна набавка је обликована у 3 партије: 
 
- партија 1. – Здравствено осигурање запослених 
- партија 2. – Осигурање имовине и одговорност из делатности  
- партија 3. – Аутоодговорност и каско осигурање 
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II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ УСЛУГА, МЕСТО ИСПОРУКЕ УСЛУГА   
 
 

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга: 
 
Предмет набавке су услуге осигурања за период од 10 месеци. 
 
Партија 1. – Здравствено осигурање запослених 
 

 
А. 

Колективно осигурање запослених од последица 
несрећног случаја (незгоде) 244 ЗАПОСЛЕНИХ -24 часа 

 
Осигурана сума 

1.  
Смрт услед незгоде 

 
   800.000,00 

2.  
Трајни инвалидитет 

 
  1.000.000,00 

3.   
Дневна накнада 

 
            500,00 

4.  
Трошкови лечења 

 
   100.000,00 

 
 

 
Напомена: Полисе осигурања под А и Б закључују се на 24 часа дневно за сва 244 
запослена лица 
 
 
 
Партија 2. – Осигурање имовине и одговорност из делатности 
 

  
А. 

 
ПОЖАР И НЕКЕ ДРУГЕ ОПАСНОСТИ 

 
Осигурана сума 

 
Грађевински објекти 

 
 

 
Грађевински објекти водовода и мреже 

 
848.409.880,59 

 
Грађевински објекат и опрема Управна зграда 

 
  26.604.048,04 

 
1. 

 
Остали грађевински објекти 

 
252.425.367,56 

 
Б. 

 
Допунско здравствено осигурање 

 
Осигурана сума 

1. Осигурање за случај хируршке интервенције (операције)   
200.000,00 

2. Осигурање од тежих болести и последица болести   
200.000,00 
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2. 

Опрема-оруђа за рад(без моторних возила и 
рачунарске опреме) 

 
 

 
2.1 

 
Опрема водовода и канализације 

 
45.594.697,47 

 
2.2 

 
Остала опрема 

 
  257.389.090,17 

 
3. 

Допунски ризик-излив воде из инсталација за грађ.објекте 
и опрему(На „први ризик“) 

 
7.000.000,00 

 
3.1 

Допунски ризик –поплаве,бујице и високе воде за 
грађ.објекте и опрему  (На „први ризик“) 

 
7.000.000,00 

                       
 

Б. 
 

ОСИГУРАЊЕ ЗАЛИХА ОД ПОЖАРА 
 

Осигурана сума 
 

1. 
 

ЗАЛИХЕ 
 
 

 
1.1 

 
Залихе материјала (магацини Радионица и Ф. воде) 

 
8.200.810,12 

 
1.2 

 
Залихе резервних делова  
(магацини Радионица и Ф. воде) 

 
4.275.836,68 

 
1.3 

 
Залихе робе у продавници“Јасмин“ 

 
    317.052,17 

 
2. 

Допунски ризик-излив воде из инсталација на пуну 
вредност 

 
14.399.367,32 

 
 

 
Ц. 

 
ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА 

 
Осигурана сума 

 
1. 

 
Механичка опрема грађевинских објеката 

 
63.886.952,40 

 
2. 

Опрема ( без моторних возила, 
рачунарске опреме и намештаја) 

 
 
 

 
2.1 

 
опрема водовода (без мреже) 

 
45.594.697,47 

2.2 остала опрема предузећа 193.502.137,77 
3. Водоводна и канализациона мрежа    

3.1. Водоводна мрежа 585.966.946,11 
3.2 Канализациона мрежа 300.450.454,06 
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Д. 

 
ОСИГУРАЊЕ 
РАЧУНАРА 

 
Осигурана сума 

Н.Р.В.- 
 

1. 
 

Опрема ПС рачунара 
 

7.788.319,63 

 
Е. 

ОСИГУРАЊЕ ОД 
ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА 

Осигурана сума 
 

 
1.1 

Намештај, машине и апарати у управној згради на „ 
први ризик“ 

 
300.000,00 

1.2 Намештај и опрема–Ристић пут на „први ризик“ 150.000,00 

 
1.3 

Намештај и опрема –радионица 
На „први ризик“ 

 
150.000,00 

1.4 Залихе материјала «на први ризик» 925.828,74 
1.5 Залихе резервних делова «на први ризик» 477.812,10 
1.6 Залихе робе у продавници «»Јасмин» «на први ризик» 36.295,90 

    2. Новчана средства  

2.1 Благајна управне зграде 
( на суму осигурања) 

500.000,00 

2.2 „Јасмин“ благајна управна зграда( на суму осигурања) 100.000,00 

3. Новац и новчана средства у преносу  

3.1 Управна зграда-банка 500.000,00 

3.2 „Јасмин“-управна зграда 100.000,00 

3.3 Новац код инкасаната 100.000,00 

 
Ф. 

 
ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА 

 
Осигурана сума 

1. Стакло 4, мм дебљине Управна зграда 50 м2 x 1.900,00  
95.000,00 

2. Стакло дебљине 4 мм-радионица 130м2 x 1.900,00 247.000,00 
3. Стакло дебљине 4 мм-Ристић пут 130 м2 x 1.900,00  247.000,00 
4. Изолационо стакло  20м2 x 3.500,00         70.000,00 
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Г. 

 
ОДГОВОРНОСТ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Осигурана сума 

 
1. Одговорност из делатности за лица и ствари 2.000.000,00 

 
2. 

Посебна уговарања 
Водоводна и канализациона мрежа дужине 220 км 
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Парија 3. – Аутоодговорност и каско осигурање 
 
 

СПИСАК ВОЗИЛА 
 

1. Теретна возила 
 

Red. 
br. Vrsta, marka i tip vozila Reg. 

oznaka Br. motora Br. šasije Godina 
proiz. 

Snaga 
kW 

Zapr. 
cm3 

Nosi 
vost 
( kg ) 

Br. 
put 
nika 

 
 

Vrsta 

1. AUTOSMEĆAR MERCEDES 1824 BP 012 YZ 90291300745272 WDB9505321L340858 2008 175 6374 6730 1+2 T. 
spec. 

2. AUTOSMEĆAR IVECO 
EUROCARGO BP 028 AT ZCFA71VJ502656117 F4AFE611EC017001425

180 2016 185 6728 7860 1+2 
T. 

spec. 

3. SAMOPODIZAČ FAP 1318 BP 019 RŠ OM904LAIII590495100
928192 T49120081DCBG7127 2013 130 4250 5755 1+1 T. 

spec. 

4. SAMOPODIZAČ FAP 1317 BP 009 LA OM352AOM367911100
11257 36701513009154 2004 125 5675 7300 1+1 T. 

spec. 

5. AUTOSMEĆAR FAP 1921 
 

BP 002 SS 
 2F132B175764 119604 

 
2003 

 
151 

 
11510 

 
8250 

 
1+2 
 

T. 
spec. 

6. KANAL DŽET FAP 2023 BP 011 BŽ 832015 120599 2010 170 6370 8700 1+2 T. 
spec. 

7. CISTERNA ZA VODU FAP 2023 BP 003 
MĐ 

OM906LAIII 
290696400817940 

( FAP 2023BK) 
38120566 2010 170 6370 11500 1+1 T. 

spec. 

8. KAMION ZASTAVA TURBO 
ZETA BP 010 TI 467251 ZCFC7980002062311 1998 85 3908 4250 1+2 T 

9. KAMION ZASTAVA TURBO 
RIVAL BP 002 ĐĆ SOFIM814043B438027

98351 ZCFC359010Z016394 2010 92 2800 1140 1+6 T 

10. KAMION ZASTAVA TURBO 
RIVAL BP 008 ZĆ SCF1M814043B438042

54395 ZCFC359010Z016334 2010 92 2800 1140 1+6 T 

11. KAMION TAM 75 T3 BP 001 UD Y698K37891 830006045 1983 56 3860 1500 1+5 T 

12. KOMBINIRKA CASE 590 ST BP AAS 01 000237739 FNH590THEHH02717 2014 89 3400 / 1 RM 

13. ROVOKOPAČ SKIP BN 79 BP 188 22999-105009226 9518 1982 70 4060 / 1 RM 

14. ROVOKOPAČ SKIP BN 80 BP 193 401013239/42482 10225 1984 70 4060 / 1 RV 

15. ROVOKOPAČ FIAT BENFRA BP ААК 
09 8001.05 000-159746 F412 32515 1988 88,2 4850 / 1 RM 

16. BAGER RADOJE DAKIĆ A600B BP 186 801004150 904 1981 95  / / 1 RM 
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17. TRAKTOR YTO 558 BP AAI 97  / 41108286 2011 40,5 3958 / 1 Traktor 

18. TRAKTOR IMT 542 BP 7565 Y099W422252 301048461 1994 57,12  / / 1 Traktor 

19. TRAKTOR TORPEDO TD7506 BP 7572 92915 23388 1984 55  / / 1 Traktor 

20. PRIKOLICA MAJEVICA 4T BP 3779  / 1148 2003  /  / 4000 / Prikol. 

21. PRIKOLICA MAJEVICA 5T BP 3627  / 58 2001  /  / 5000 / Prikol. 

22. PRIKOLICA CIST.MAJEVICA 
6000L BP 3764  / 2088 2003  /  / 6000 / Prikol. 

23. MOTOKULTIVATOR IMT LDA 
450 BP 35 2176685 8-26213 2003 8 454 /  / Motoku

ltivator 
24. TRAKTOR T.VINKOVIĆ TV523 BP 6699 16808 5288 1997 18 / / 1 Traktor 

25. TRAKTOR T.VINKOVIĆ TV523 BP 7663 5034280 8185 1988 18 / / 1 Traktor 

26. TRAKTOR AGT 835 BP 8574 7376159 1110015 2011 26 1651 / 1 Traktor 

27. TRAKTOR AGT 835 BP AAĆ 
25  / 0710010 2012 26 1649 / 1 Traktor 

28. TRAKTOR AGT 835 BP AAI 41 7395504 0813005 2013 28.8 1642 / 1 Traktor 

29. DIECI DH632 ( MIKSER ) BP 378 DGM1168/5372OM DH632635370 1997 44 3350 3000 1 RV 

30. ZASTAVA JUGO 55 POLI BP 028BU 128A60640084820 VX1128A0001301099 2001 47,8 1298 350 1+1 T 

31. ZASTAVA JUGO 55 POLI BP 001 GB 128A6064008416 VX1128A0001300484 2001 46,8 1298 500 1+1 T 

32. ZASTAVA JUGO 55 POLI BP 002 BS 128A0641629248 VX1128A0001303195 2010 45 1116 350 1+1 T 

33. ZASTAVA JUGO 55 POLI BP 002 BL 128A0641629262 VX1128A0001303168 2010 45 1116 350 1+1 T 

34. ZAZ TAVRIA PIKAP 1.2 BP 001 KA 30110040480395 Y6D11055840023194 2004 46,3 1299 430 1+1 T 

35. ZAZ TAVRIA PIKAP 1.2 BP 009 KY 24570040478405 Y6D11055740023628 2004 46,3 1299 430 1+1 T 

36. AGREGAT AA881 BP / 6203 1993 55KVA / / / Priklj. 
vozilo 

37. PRIK. ZA MOTOKULTIVATOR BP 60  / 110030000005 2003  /  / 1200 1 Priklj. 
vozilo 

38. ISAL ČISTILICA BP AAI47 5622212 0181001/5357 2008 11.7 686 / 1 RM 

39. RENAULT KANGOO BP 020 ĐČ K9KB608D126697 VF1FW17B549719862 2013 55 1461 670 1+1 T 

40. RENAULT KANGOO BP 020 ĐD K9KB608D126258 VF1FW17B549719863 2013 55 1461 670 1+1 T 

41. RENAULT KANGOO BP 020 ĐĐ K9KB608D126690 VF1FW17B549719865 2013 55 1461 670 1+1 T 

42. DACIA DOKKER VAN  BP 023 ŠO K9KC612D274136 UU18SDN4553131420 2015 55 1461 753 1+1 T 

43. DACIA DOKKER VAN BP 023 ŠP K9KC612D274140 UU18SDN4553131421 2015 55 1461 753 1+1 T 

44. TRAKTOR SOLIS BPAAŠ81 4105ELT43L463412 
 

MEMLZLFE466387W 
 2014 62 / / 1 Traktor 
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2. Путничка возила 

 
 

Red. 
br. Vrsta, marka i tip vozila Reg. 

oznaka Br. motora Br. šasije Godina 
proiz. 

Snaga 
kW 

Zapr. 
cm3 

Nosi 
vost 
( kg ) 

Br. 
put 
nika 

 
 

Vrsta 

1. MERCEDES 208 DKB BP 009 LC 60194010226894 WDB6013711P245960 1992 58 2299 / 1+2 P 

2. WOLKSVAGEN PASAT BP 023 ES CY205959 WVWZZZ33ZHE004119 1986 51 1588 / 1+1 Р 

3. ZASTAVA FLORIDA POLI BP 009 CF 12860640095162 VH1103A0000052486 2007 48 1301 460 1+1 Р 

4. ZASTAVA 101 BP 014 BE 1546387 VX1128A00-01087954 1998 40,5 1116 / 1+4 P 

5. WOLKSVAGEN GOLF II BP 008 GS ABN002098 WVWZZZ1GZNW131135 1992 45 1598 / 1+4 P 

6. ŠEVROLET LAĆETI BP 002 KA F14D3467699K KL1NF487J7K485305 2006 70 1399 / 1+4 P 

7. OPEL ARENA BP 014 ĆČ 81406725542634391 VF1F8AGA518512486 1998 55 2500 / 1+8 P 

8. ZAZ SLAVUTA BP 014 BĐ 24570030462202 Y6D11030740033401 2004 42.5 1197 / 1+4 P 

9. MERCEDES VITO 109 CDI BP 021 JK 64698051807697 WDF63960113564990 2010 70 2148 1070 1+2 P 

10. ŠKODA SUPERB BP 020 DL CFG392670 TMBAF63TXE9031786 2013 125 1968 / 1+4 P 

11. MERCEDES BENZ SPRINTER BP 025 FL 65195533143296 WDB9066571P207642 2015 120 2143 1665 1+23 A 
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–  Аутоодговорност 
 
За сва возила, наведена у табелама 1. Теретна возила  и 2. Путничка возила, понуђач даје понуду 
за осигурање од аутоодговорности, и у обавези је да достави Образац спецификација структуре 
цене, за сва возила наведена у табелама. 
 
- Каско осигурање  

  
а) Основно Каско осигурање, врши се за следећа возила: 
 
Табела 1. Теретна возила 
возила под редним бројем: 
  7. – Цистерна за воду 
12. – Комбинирка «CASE» 
39. – Рено КАНГУ 
40. - Рено КАНГУ 
41. - Рено КАНГУ 
42. – Дачиа Докер 
43. – Дачиа Докер 
 
Табела 2. Путничка возила 
возила под редним бројем: 
  9. -  Мерцедес Вито 109 цди 
11. – Мерцедес Бенц Спринтер  

 
б) Основно каско осигурање са допунским ризиком од лома радних уређаја, врши се за 
следећа возила: 
 
Табела 1. Теретна возила 
возила под редним бројем: 
  1. – Аутосмећар Мерцедес 1824 
  3. – Самоподизач ФАП 1318 
  6. – Каналџет Фап 2023 
 
Возило које није у табели:  
Булдожер CASE 1150M WT/LGP, br. motora: 0001187451, br. šasije: NEDC 11017, GOD:2014 
 
 
ц) Основно Каско осигурање без учешћа у штети са допунским ризиком од крађе, врши се 
за следећа возила: 
 
Табела 2. Путничка возила 
возило под редним бројем: 
  10. – Шкода Суперб 
 
Напомена: 
Аутоодговорност се уговара за период од 12 месеци 
Каско осигурање се уговара за период од 10 месеци 
Понуђач је у обавези да достави Образац спецификација структуре цене за возила на којима се 
врши Каско осигурање. 
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III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА 
 
1.1. Право а учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће  у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1 тач. 2 Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4 Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне  
набавке, односно (чл.75 ст.1 тач. 5. Закона) - Дозвола НБС за обављање делатности 
осигурања, са потврдом да није престала важност исте. 

 
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 
 
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 
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. 
 
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем из поглавља XI 
конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, 
односно подизвођач, у своје име. 

 
 

1.2.  Право а учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 
услове за учешће  у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. Закона, и то: 

 
 

1) Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 
а) да понуђач на дан 31.12.2015. године располаже разликом расположиве и захтеване 
маргине солветности за неживотна осигурања/реосигурње у износу од најмање 
1.500.000.000,00 динара  
б) да понуђач у 2015. години није исказао нето губитак, позиција биланс успеха 1106. 
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом и то: 
а) да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања 
позива за подношење понуда, 
б) да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2008 или 
новији, чиме доказује да је његово пословање усаглашено са међународно признатим 
системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа, 
в) да понуђач има «Ажурност у решавању штета у 2015. години» већу од 90%.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова у складу са чланом 77. Закона, за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење 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; 2) 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; 3) 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 месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за кривично дело 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 месту       
пребивалишта законског заступника). 

           Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

3) Услов из члана 75. ст. 1 тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства       
финасија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

       Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

4) Услов из члана 75. ст.1 тач. 5) Закона – Доказ: Дозвола НБС за обављање делатности 
осигурања, са потврдом да није престала важност исте. 

 
 
 
 
 
Испуњеност додатних услова у складу са чланом 77. Закона, за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1)  Неопходан минималан финансијски капацитет: 
а) адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 31.12.2015.  
године – образац АК-НО/РЕ 
б) Билан успеха за 2015. годину 
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2) Неопходан минималан пословни капацитет: 
а) копија потврде НБС о броју дана неликвидности за тражени период (06.12.2016. до 
06.06.2017.године) или линк интернет странице уколико се до валидне и поуздане 
информације може доћи на тај начин  
б) копија важећег сертификата ISO 9001:2008 или новијег, 
в) копија извештаја са сајта НБС – Број штета по друштвима за осигурање у 2015. години. 

          
Ажурност у решавању штета биће израчуната према следећој формули: 

   Број решених штета + Број одбијених и сторнираних 
                   у 2015. години штета у 2015. години 

% ажурности = ——————————————————————————————х 100 
                   Број резервисаних штета + Број пријављених штета у 
                     на крају 2014. године 2014. години 
 

 
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:  
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, 
понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. Доказ о испуњености услова 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом 
одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, 
на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације. Услов из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 
 
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 
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. 
 
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем из поглавља XI 
конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, 
односно подизвођач, у своје име. 
Начин достављања доказа: 
 
Докази о испуњености услова могу се доставити 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. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року 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. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује 
испуњеност обавезних услова из чл. 75. став. 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 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. 
 
Ако 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. 
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што 
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити 
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
 
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. 
 
У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере на основу 
релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или 
да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 
 
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. 
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IV - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Одлука о додели уговора биће донета на основу следећег критеријума: 
 
за Партију 1. - Здравствено осигурање запослених 
за Партију 3. - Аутоодговорност и каско осигурање 
критеријум за избор најповољније понуде је  „Најнижа понуђена цена“. 
 
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа,  
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.  
 
за Партију 2. – Осигурање имовине и одговорност из делатности 
критеријум за избор најповољније понуде је  „Економски најповољнија понуда“. 
 
Елементи критеријума: 
 
 1. Укупна понуђена цена ................................   80 пондера 
 2. Квалитет – излазност проценитеља ..........   20 пондера 
 
Пондери елемента критеријума квалитет-изланост проценитеља доделиће се на следећи начин: 
 
понуђач чији проценитељ изађе на процену штете од пријаве штете у року: 
- до 1 сата добија .............................................. 20 пондера  
- од 1 сата до краја радног дана добија .......... 10 пондера 
- наредног радног дана и дуже ......................     1 пондер 
 
Наручилац се одлучио за овај елемент критеријума с обзиром да му је поред осталих делатности, 
основна делатност производња и дистрибуција воде, те одржавање водоводне мреже. 
Како на водоводној мрежи често настају кварови, који изискују затварање воде за пиће грађанима 
који су насељени у делу у ком је настала штета, излазност проценитеља је од битног значаја, за што 
ефикаснију и бржу процену штете како бих се кварови што пре отклонили и вода пустила 
становништву. Како је и напред наведено, настале хаварије се морају хитно санирати, те наручилац 
није у могућности да насталу штету отклања у недогледно време.  
 
Понуђач чији проценитељ не изађе на процену штете у наведеном времену, нема право да оспорава 
оштетни захтев, те се обавезује да насталу штету призна у целости без права на приговор.  
 
У случају да понуде два или више понуђача имају исти број пондера, 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.  
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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 о спроведеном извлачењу путем 
жреба. 
 
На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити благовремено 
обавештени. 
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V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1.   ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда се припрема и доставља на српском језику. 
Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

Понуду доставити на адресу:  

ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40 
са назнаком:  

«Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 1.2.13/17 – НЕ ОТВАРАТИ» 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца најкасније 30-тог дана 
од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно до  06.07.2017. године (дан, 
месец, година) до 10:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, у 10:30 часова у 
просторијама Радне заједнице Наручиоца.   

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. 

Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 попуњен, потписан и оверен Образац понуде, 

 попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене, 

 потписан и оверен Модел уговора, 

 попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (по потреби), 

 попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава о независној понуди, 

 попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава, у складу са чланом 75. став 2. Закона, 

 попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава о финансијској гаранцији, 

 доказе испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона 
предвиђених чланом 77. Закона и овом конкурсном документацијом, 

 обрасце и доказе у складу са тачком 6. овог упутства у случају да група понуђача подноси 
заједничку понуду, односно тачком 7. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
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Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за 
заступање понуђача. 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача 
који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из 
поглавља X и поглавља XI које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје 
име. 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев 
обрасцa из поглавља XI који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка је обликована по партијама. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање 
једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 
одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се 
може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не 
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за све партије. 

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

 

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 наручиоца са назнаком: 

«Измена понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.2.13/17 – НЕ ОТВАРАТИ» или 

«Допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.2.13/17 – НЕ ОТВАРАТИ» или 
«Опозив понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.2.13/17 – НЕ ОТВАРАТИ» или 

«Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.2.13/17 – НЕ ОТВАРАТИ» 
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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 чланова групе понуђача.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може поднети само једну понуду.  

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може 
поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити 
члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач 
који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде 
подизвођач другог понуђача. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, самостално или 
као заједнчку или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, и да наведе 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде 
наводи податке о подизвођачу.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања  испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач је дужан да на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утвђивања 
испуњености тражених услова. 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним 
набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без 
обзира на број подизвођача. 

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.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Заједничку понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре. 

Плаћање се врши у 10 месечних рата уплатом на рачун понуђача. 

Понуђач чијом понудом није предвиђено плаћање у 10 једнаких месечних рата биће одбијена као 
неприхватљива. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, понуда која буде имала предвиђено авансно плаћање 
биће одбијена као неприхватљива. 
9.2. Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђачи који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цене се у обрасцу понуде исказују у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим  
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 

 

11. ЗАШТИТA ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 
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12. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА 
РЕФЕРЕНЦА) 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико 
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  

 
13. ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, упућивањем захтева путем поште на адресу ЈКП 
«Комуналпројект» Бачка Паланка Трг братства јединства 40 или путем e-mailа: 
dukic@komunalprojekt.rs или на факс 021/6042-241, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Додатне информације се упућују са напоменом «Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 1.2.13/17» 

mailto:dukic@komunalprojekt.rs
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У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

Наручилац је дужан да свој одговор у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави на 
Порталу јавних набавки. Наручилац нема своју интернет страницу.  

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛЕ 
После отварања понуда Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 

Уколико оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи 
по позиву наручиоца, односно да омогући контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 

15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени 
или означени као поверљиви.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 
имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се 
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник 
изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако 



  
ЈН: 1.2.13/17 Осигурање  

24 / 45 
 

понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.  

 

16. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања средства 
обезбеђења, који могу бити надокнађени у Законом прописаном случају. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве је дат у поглављу XI 
конкурсне документације). 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес 
за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона 

Захтев за заштиту права подноси се подноци Наручиоцу. Копија захтева за заштиту права се 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или електронском поштом адресу: 
dukic@komunalprojekt.rs или факсом на број 021/6042-241 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу Наручиоца.  

Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим 
уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права садржи: 

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 из члана 156. Закона;  

mailto:dukic@komunalprojekt.rs
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7) потпис подносиоца.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 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 складу 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 предузме 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 и одлуке о обустави поступка, 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 наручиоца ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење поуда из претходна два става, а подносилац га није 
поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу 
са одредбама члана 150. Закона.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, 
које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 
зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: 1213 2017, сврха: ЗЗП, ЈКП 
„Комуналпројект“, ЈН бр. 1.2.13/17, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 
120.000,00 динара. 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

 

20. РОК У КОМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам 
дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише 
уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла приликом потписивања 
уговора, сматраће се да је одбио да потпише уговор. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
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У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач може бити 
позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

21. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави: 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствена 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 
дужи 10 дана од рока трајања уговора (толики број дана се наводи и у меничном овлашћењу – 
писму). 

У вези са овим понуђач у понуди доставља Изјаву која је дата у поглавњу XII конкурсне 
документације. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором и то:  

- уколико не призна насталу штету за коју је поднета пријава, 
- уколико проценитељ штете не изађе на процену штете у наведеном времену, а оштетни 

захтев се умањи на основу његових примедби. 
Модел менице је дат у поглављу XIII конкурсне документације. 

Меница се доставља приликом потписивања уговора. 

Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, сматраће се да је одбио да 
потпише уговор, чиме ће стећи услов за доделу негативне референце, а Наручилац ће одлучити да 
ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем који ће, 
такође, имати обавезу достављања наведеног средстава финансијског обезбеђења. 

 

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу 
са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
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VI  - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда бр. _____________ од ___________ године, за јавну набавку Осигурање, ЈН број 1.2.13/17  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача: 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Број рачуна понуђача:  

 

 
Назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 

 
Име контакт особе: 

 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде 
(члановима групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
 

 
Овлашћена особа: 

 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће извршити подизвођач: 

 

 
 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:  

 

  
Име контакт особе: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
 

 
Овлашћена особа: 

 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће извршити подизвођач: 

 

 
 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:  

 

  
Име контакт особе: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
Напомена: 
Табелу «Подаци о подизвођачу» попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Овлашћена особа: 

 

 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 
 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Овлашћена особа: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Овлашћена особа: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

 
Напомена: 
Табелу «Подаци о учеснику у заједничкој понуди» попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
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табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког учесника у заједничкој понуди. 
 
 
5) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Осигурање 
 
Партија 1. – Здравствено осигурање запослених 
                    
 
Укупна цена услуге за период од 10 месеци без 
ПДВ-а 

 

 
Износ ПДВ-а  

 

 
Укупна цена услуге за период од 10 месеци са 
ПДВ-ом  

 

 
Укупна цена услуге за 1 месец без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена услуге за 1 месец са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања: 

- 45 дана од пријема фактуре 
- 10 једнаких месечних рата 

 
Рок важења понуде: 

 

 
 
        
Партија 2. – Осигурање имовине и одговоеност из делатности 
 
 
Укупна цена услуге за период од 10 месеци без 
ПДВ-а 

 

 
Износ ПДВ-а  

 

 
Укупна цена услуге за период од 10 месеци са 
ПДВ-ом  

 

 
Укупна цена услуге за 1 месец без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена услуге за 1 месец са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања: 

- 45 дана од пријема фактуре 
- 10 једнаких месечних рата 

 
Рок важења понуде: 
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Партија 3. – Аутоодговорност и каско осигурање 
 
 
 
Укупна цена услуге по спецификацији 
 без ПДВ-а 

 

 
Износ ПДВ-а  

 

 
Укупна цена услуге по спецификацији 
са ПДВ-ом  

 

 
Рок и начин плаћања: 

 
45 дана од пријема фактуре 

 
Рок важења понуде: 

 

 
 
 
        Датум         Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________      __________________________ 
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II – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Партија 1. - Здравствено осигурање запослених 
 

 
А. 

Колективно осигурање запослених од 
последица несрећног случаја (незгоде)  

244 ЗАПОСЛЕНИХ 24 ЧАСА ДНЕВНО 

Вредност 
полисе за 1 
месеци без 

ПДВ-а 

Вредност полисе 
за 10 месеци без 

ПДВ-а 

 
1. 

 
Смрт услед незгоде 

 
 

 

 
2. 

 
Трајни инвалидитет 

 
 

 

 
3.  

 
Дневна накнада 

 
 

 

 
4. 

 
Трошкови лечења 

 
 

 

 
 

 
 
Партија 2. – Осигурање имовине и одговоеност из делатности 
 
  
Ц. 

 
ПОЖАР И НЕКЕ ДРУГЕ ОПАСНОСТИ 

Вредност полисе 
за 1 месеци без 

ПДВ-а 

Вредност 
полисе за 10 
месеци без 

ПДВ-а 
 

1. 
 

Грађевински објекти 
 
 

 
 

 
1.1 

 
Грађевински објекти водовода и мреже 

  

 
1.2 

 
Грађевински објекат и опрема Управна зграда 

  

 
1.3 

 
Остали грађевински објекти 

  

 
2. 

Опрема-оруђа за рад(без моторних возила и 
рачунарске опреме) 

  

 
2.1 

 
Опрема водовода и мреже 

  

    

 
Б. 

 
Допунско здравствено осигурање 

244 ЗАПОСЛЕНИХ 

Вредност 
полисе за 1 
месеци без 

ПДВ-а 

Вредност полисе 
за 10 месеци без 

ПДВ-а 

1. Осигурање за случај хируршке интервенције 
(операције)  

  

2. Осигурање од тежих болести и последица болести    
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2.2 Остала опрема 
 

3. 
Допунски ризик-излив воде из инсталација за 
грађ.објекте и опрему(На „први ризик“) 

  

 
4. 

Допунски ризик –поплаве,бујице и високе воде за 
грађ.објекте и опрему  (На „први ризик“) 

  

5. Доплатак за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета 

  

 

                      
 

Д. 
 

ОСИГУРАЊЕ ЗАЛИХА ОД ПОЖАРА 
Вредност полисе 
за 1 месеци без 

ПДВ-а 

Вредност 
полисе за 10 
месеци без 

ПДВ-а 
 

1. 
 

ЗАЛИХЕ 
 
 

 
 

 
1.1 

 
Залихе материјала 

  

 
1.2 

 
Залихе резервних делова 

  

 
1.3 

 
Залихе робе у продавници“Јасмин“ 

  

 
2. 

Допунски ризик-излив воде из инсталација на 
пуну вредност 

  

 
 

 
Е. 

 
ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА 

Вредност полисе 
за 1 месеци без 

ПДВ-а 

Вредност 
полисе за 10 
месеци без 

ПДВ-а 
 

1. 
 
Механичка опрема грађевинских објеката 

  

 
2. 

Опрема ( без моторних возила, 
рачунарске опреме и намештаја) 

  

 
2.1 

 
опрема водовода (без мреже) 

  

2.2 остала опрема предузећа   
3. Водоводна и канализациона мрежа     

3.1 Водоводна мрежа   
3.2 Канализациона мрежа   
4. Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета 
  

5. Доплатак за откуп одбитне франшизе   
6. Доплатак за осигурање уобичајених трошкова 

земљаних радова укључујући и асфалтирање за 
водоводну и канализациону мрежу  

  

7. Доплатак за осигурање уобичајених трошкова   
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изналажења грешке, односно места штете за 
мех. опрему, водоводну и канализациону 
мрежу. 

 

 
 
 
 

 

 
Ф. 

 
ОСИГУРАЊЕ 

РАЧУНАРА 

Вредност полисе 
за 1 месеци без 

ПДВ-а 

Вредност 
полисе за 10 
месеци без 

ПДВ-а 
 

1. 
 

Опрема ПС рачунара 
  

2. Доплатак за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета 

  

 
Г. 

ОСИГУРАЊЕ ОД 
ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА 

Вредност 
полисе за 1 
месеци без 

ПДВ-а 

Вредност 
полисе за 10 
месеци без 

ПДВ-а 
 

1. 
 

Намештај и опрема 
  

 
1.1 

Намештај, машине и апарати у управној згради 
на „ први ризик“ 

  

1.2 Намештај и опрема–Ристић пут на „први 
ризик“ 

  

 
1.3 

Намештај и опрема –радионица 
На „први ризик“ 

  

1.4 Залихе материјала «на први ризик»   
1.5 Залихе резервних делова «на први ризик»   
1.6 Залихе робе у продавници «»Јасмин» «на први 

ризик» 
  

    2. Новчана средства   

2.1 Благајна управне зграде 
( на суму осигурања) 

  

2.2 „Јасмин“ благајна управна зграда( на суму 
осигурања) 

  

3. Новац и новчана средства у преносу   

3.1 Управна зграда-банка   

3.2 „Јасмин“-управна зграда   

3.3 Новац код инкасаната   

4. Доплатак за откуп доплатне франшизе   
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Партија 3. – Аутоодговорност и каско осигурање 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
За сва возила, наведена у табелама 1. Теретна возила  и 2. Путничка возила, понуђач даје понуду за 
осигурање од аутоодговорности, и у обавези је да достави Образац спецификација структуре цене, 
за сва возила наведена у табелама. 
Понуђач је у обавези да достави Образац спецификација структуре цене за возила на којима се врши 
Каско осигурање. 
 
 
 

 
Х. 

 
ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА 

Вредност 
полисе за 1 
месеци без 

ПДВ-а 

Вредност 
полисе за 10 
месеци без 

ПДВ-а 
1. Стакло 4, мм дебљине Управна зграда 50 м2 x 

1.900,00 
  

2. Стакло дебљине 4 мм-радионица 130м2 x 
1.900,00 

  

3. Стакло дебљине 4 мм-Ристић пут 130 м2 x 
1.900,00  

  

4. Изолационо стакло  20м2 x 3.500,00   

 
И. 

 
ОДГНОВОРОСТ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

Вредност 
полисе за 1 
месеци без 

ПДВ-а 

Вредност 
полисе за 10 
месеци без 

ПДВ-а 
1 Одговорност из делатности за лица и ствари   

 
2. 

Посебна уговарања 
Водоводна и канализациона мрежа дужине 220 
км 

  

 
3. 

 
Доплатак за откуп одбитне франшизе 

  

 
Ј. 

 
Ауто одговорност  

Вредност 
полиса по 

спецификацији 
без ПДВ-а 

Вредност 
полиса по 

спецификацији 
са ПДВ-а 

1 Ауто одговорност   

 
Ј. 

 
Каско осигурање моторних возила 

Вредност 
полисе за 1 
месеци без 

ПДВ-а 

Вредност 
полисе за 10 
месеци без 

ПДВ-а 
1. Каско осигурање    
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Напомена: Понуђач у табели наводи јединичну и укупну цену услуга, без ПДВ и са ПДВ, са 
урачунатим свим обрачунатим трошковима, које понуђач има у реализацији предметне набавке, по 
спецификацији наведеној у конкурсној документацији.  
 

 
 
 

Остали трошкови укључени у цену 
 

назив трошка динара 
  
  
  
  

 
 
Напомена: Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. У табелу навести назив трошка и исказати га у динарима. 

 
 

  Датум                 Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________      __________________________ 
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VIII – МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
ЈКП «Комуналпројект» са седиштем у  Бачкој Паланци, улица Трг братства јединства 40, ПИБ: 
100495492, Матични број: 08081255, Број рачуна: 310-990-56 Назив банке: НЛБ банка, Телефон: 
021/755 0 100 Телефакс: 021/6042 241, које заступа директора Александар Богуновић (у даљем 
тексту: Наручилац) 
 
и 
 
__________________________________    , са седиштем у _______________________, 
улица _________ ______________ бр. ___    , ПИБ: ________________, Матични број: 
_____________________, Број рачуна: _______________________, Назив банке: 
_________________________, Телефон: ____________________ Телефакс: ______________________ 
ког заступа: _______________________________,  
 
остали чланови групе понуђача:  
______________________________________, са седиштем у ___________________________, улица 
________________________ бр. ____, ПИБ: __________________, матични број: 
____________________, ког заступа _______________________________________________ 
 
______________________________________, са седиштем у ___________________________, улица 
________________________ бр. ____, ПИБ: __________________, матични број: ________________, 
ког заступа _____________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуге) 
 
закључују у Бачкој Паланци следећи:  
 

УГОВОР 
О ЈАВНОЈ НАБАВИ УСЛУГА 

ОСИГУРАЊЕ 
 

Члан 1. 
(Опште одредбе) 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
Републике Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке 
услуга – Осигурање, за потребе Наручиоца, редни број ЈН 1.2.13/17, за коју је позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и Порталу Службених гласила 
Републике Србије и база прописа дана ________.2017. године, а према конкурсној 
документацији број 537/4 (у даљем тексту: Конкурсна документација) која у прилогу чини 
саставни део овог уговора;  

- да је Добављач доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена под бројем 
__________ дана __.__.2017. године (у даљем тексту: Понуда), која у прилогу чини саставни 
део овог уговора;  

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели 
Уговора Добављачу, под бројем __________ дана ___.___.2017. године;  

- (да Добављач наступа са подизвођачем ______________________________________, са 
седиштем у _____________________________,  улица _________________________________ , 
бр. _______________, ПИБ ______________, матични број ______________, који има учешће 
____% од укупне вредности Понуде, односно извршиће ______________________________.) 



  
ЈН: 1.2.13/17 Осигурање  

38 / 45 
 

Члан 2. 
 
Предмет овог уговора су услуге осигурања имовине и запослених у ЈКП «Комуналпројект» Бачка 
Паланка за период од 10 (десет) месеци (У даљем тексту: услуге), које су предмет јавне набавке 
Наручиоца. Врсте и количине услуга утврђене су према оглашеној потреби Наручиоца и 
прихваћеној понуди Пружаоца услуга, која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
 
Укупна уговорна вредност (висина премије без пореза) за услуге из члана 2. овог уговора  за  
Партију 1. - Здравствено осигурање запослених, износи _________________ динара без ПДВ-а, 
односно _______________ динара са ПДВ-ом, за 10 месеци трајања осигурања. 
 
Партију 2. - Осигурање имовине и одговорност из делатности, износи _________________ динара 
без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, за 10 месеци трајања осигурања. 
 
Партију 3. - Аутоодговорност и каско осигурање, износи _________________ динара без ПДВ-а, 
односно _______________ динара са ПДВ-ом, за 10 месеци трајања осигурања. 
 
Уговорна цена је фиксна. 
Укупна уговорена вредност се може током периода важења Уговора мењати на више или мање у 
следећим случајевима: 
уколико се вредност имовине Наручиоца повећа или смањи, о чему ће Нарућилац и пружалац 
услуге закључити Анекс уговора. 
 

Члан 4. 
 
Плаћање премија се врши по закљученим полисама на основу испостављених рачуна, у року од 45 
дана од дана пријема рачуна/доспећа рате. 
Премије из става 1. овог члана уплаћиваће се на рачун Пружаоца услуге број:______________, код 
________________________ банке. 
Плаћање премија врши се у 10 месечних рата. 
 

Члан 5. 
 
По потписивању овог уговора Пружалац услуга ће извршити обрачун премије и издати полисе на 
основу података добијених од Наручиоца, а у складу са понудом, која чини саставни део овог 
уговора. 
Пружалац услуге је дужан да за сваку врсту осигурања уз полисе достави и услове осигурања. 
Пружалац услуге дужан је да одобри попусте у складу са нивоима заштите који су наведени у 
техничкој спецификацији.  
 

Члан 6. 
 
Пружалац услуге се обавезује да Наручиоцу плаћа накнаду из осигурања у складу са одредбама 
утврђеним законом, као и да у првих 6 месеци трајања осигурања за случај наступања ризика смрти 
исплати накнаду у пуном износу. 
Пружалац услуге се обавезује да ће накнаде из осигурања уплаћивати Наручиоцу у року од 15 дана 
након датума обрачуна накнаде или датума записника ликвидираних штета.  
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Пружалац услуге обавезује се да ће накнаде штете настале на моторним возилима исплаћивати ауто 
сервису код кога се врши поправка оштећеног возила Наручиоца. 
Пружалац услуге се обавезује да по пријави наручиоца о насталој штети, у понуђеном року који 
износи ______часа изађе на терен (лице места) и изврши процену штете, о којој сачињава записник. 
Пружалац услуге чији проценитељ не изађе на процену штете у наведеном времену, нема право да 
оспорава оштетни захтев, те се обавезује да насталу штету призна у целости без права на приговор. 
Уколико понуђач не буде поштовао наведену обавезу, наручилац има право једностраног раскида 
уговора.  
 

Члан 7. 
 

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла у виду бланко сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним 
овлашћењем - писмом на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 
Понуђач је дужан да средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - меницу, достави 
Наручиоцу приликом закључења уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења 
уговора. Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са 
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже од 
истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
У складу с тим, понуђач је дужан да уз понуду достави образац - Изјаву да ће предати средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на начин одређен конкурсном документацијом. 
Наручилац ће пустити на наплату средство финансијског обезбеђења у случају да пружалац услуге 
не пружа услуге у складу са захтевима из конкурсне документације и законским одредбама и  

- уколико не призна насталу штету за коју је поднета пријава, 
- уколико проценитељ штете не изађе на процену штете у наведеном времену, а ликвидација 

штете се умањи на основу његових примедби. 
 

Члан 8. 
 
Пружалац услуге ће Наручиоцу обрачунавати попусте на позитиван технички резултат (бонус), као 
и доплатке на негастиван технички резултат (малус) у складу са одговрајућим одредбама у 
условима осигурања и тарифама премија. 
  

Члан 9. 
 
Обе стране се обавезују да ће пошовати све остале обавезе, које су у складу са одредбама утврђених 
законом и условима осигурања. 

 
Члан 10. 

 
Пружалац услуге је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену 
имовину, новостечена возила као и новозапослена лица Наручиоца у време трајања овог уговора, за 
која ће се потписати полиса у сваком конкретном случају. 
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Члан 11. 
 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, 
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 12. 
 
У случају спора Уговорне стране сагласно прихватају надлежност Суда у Новом Саду. 
 

Члан 13. 
 

Овај уговор се закључује на период од 10 (десет) месеци, уговор се сматра закљученим по 
потписивању обе уговорне стране. Уговор ступа на снагу 29.07.2017 године. 
 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни 
припада по 2 (два). 
 
 

 
 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е 
 
 

 
             За Наручиоца                                                                                  За пружаоца услуге 
                 директор                                                                                               директор      
      Александар Богуновић                                                                                             
 
   _________________________                                                              _________________________ 
  
                                                                                  М.П. 
 
 
Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери модел уговора, са чиме потрврђује да 
је сагласан са одредбама наведеним у истом. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце. 
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IX – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________________ 
(навести назив и седиште 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 припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак 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 средстава обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
 
 
 Датум:     М.П.    Потпис понуђача 
 
___________________      __________________________ 
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X – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач/члан групе понуђача _________________________________, 
                                                   (навести назив и седиште) 
даје: 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке горива, ЈН бр. 1.2.13/17, наручиоца – ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 Датум:     М.П.  Потпис понуђача/члана групе понуђача 
 
___________________      ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
Наручилац 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 па 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. 
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XI - ИЗЈАВА 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) дајемо следећу 

 
 
 

И З Ј А В У  
 

У својству ____________________  
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 
 

(навести назив  и седиште) 
 
 
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде у отвореном поступку ЈН бр. 1.2.13/17, наручиоца ЈКП 
„Комуналпројекта“, Бачка Паланка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Датум       Потпис понуђача/члана групе/подизвођача 
      М.П. 
___________________         __________________________ 
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XII - ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 
 
На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 86/15) даје се следећа: 
 
 

И З Ј А В А 
ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 
 
Обавезујемо се да ћемо: 
 

 у тренутку закључења уговора, Наручиоцу предати бланко сопствену меницу са пратећим 
меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име 
гаранције за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора, без пдв-а, са роком 
важности 10 дана дужим од рока на који је закључен Уговор и клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. 

 
Истовремено, предајом менице се обавезујемо да ћемо Наручиоцу предати копије картона са 
депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може 
попунити у складу са Уговором. 

 
Меница ће бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11 и 
80/15) Народне Банке Србије. 
 
Меница ће бити у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће нам 
бити враћена. 
 
У случају да не испунимо преузете уговорне обавезе, Наручилац је овлашћен да реализује наша 
достављена средства обезбеђења. 
 
 
 
 
 
 
             Датум                                 Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________         __________________________ 
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XIII - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
 

 
ДУЖНИК: ______________________________________________ 
Седиште:________________________________________________ 
Матични број: ___________________________________________ 
ПИБ: ___________________________________________________ 
Текући рачун: ___________________________________________ 
Код банке: ______________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
-за корисника бланко сопствене менице- 

 
КОРИСНИК: ЈКП «КОМУНАЛПРОЈЕКТ», (Поверилац) 
Седиште: Бачка Паланка, Трг братства јединства 40 
 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________________ и 
овлашћујемо ЈКП «Коминалпројект из Бачке Паланке, Трг братства јединства 40, као повериоца, да 
предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне уговорене вредности из 
Уговора без ПДВ-а за ЈН: 1.2.13/2017 Осигурање – Партија бр. ___ назив 
________________________________, што номинално износи _____________ динара без ПДВ-а, а 
по основу гаранције за добро извршење посла. 
 Рок важења ове менице је од _______ дана _______ године, до ________ дана ______ године. 
 Овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, као 
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште 
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника. 
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ 
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 
(један) за Повериоца. 
 
 
Датум и место издавања   М.П.    Дужник – издавалац 
         овлашћења                 менице 
 
_____________________            ________________________ 

                 потпис овлашћеног лица 


