
Конкурсна документација - ЈНМВ - ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19  1/ 50 
  

 

 

 

Ј АВ Н О  П Р Е Д УЗ Е ЋЕ  “ ВОД О ВОД  “  СУ РД УЛ ИЦ А  
17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67 www.vodsurd.rsТел: 017/815-148 ,Фаx: 017/815-866 ,е-маил: office@vodsurd.rs 

шифра делатности : 3600 матични број : 07180101 ПИБ:100948572 
текући рачуни : 160-7173-91 Банка Интеса , 205-30027-23 Комерцијална банка 

деловодни број: 406    од   04.02.2019  
 

ИЗМЕНА БРОЈ 1 Техничка грешка: 
 

На страни број 8.:  „смрт услед болести брише се“ 
ОСИГУРАНЕ СУМЕ 

Смрт услед болести Смрт услед 
незгоде 

Инвалидитет дневна накнада трошкови 
лечења 

400.000,00 800.000,00 1.600.000,00 200,00 30.000,00 
 
На страни број 46. : „смрт услед болести брише се“ 
 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ Месечна 
премија по 
запосленом 

Месечна 
премија за 

106 запослена 

укупна премија са 
свим попустима без  
пореза за 12 месеци 

за 106 запослена 
Смрт 
услед  

Болести 
 

Смрт 
услед  

незгоде 
Инвалидитет дневна 

накнада 
трошкови 

лечења 
400.000,00 800.000,00 1.600.000,00 200,00 30.000,00 

   

Укупно:  
 
 

ЈАВНА НАБАВКА  УСЛУГА:"Осигурање , имовине,  лица, осигурање од 
одговорност из делатности и аутоосигурање" 

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 
 
Рок за достављање понуда: 19.02.2019 до 12 часова 
Отварање понуда : истог дана након истека рока за достављање понуда са почетком у 12и15 у 
просторијама ЈП"Водовод" Сурдулица, Српских Владра 67, Сурдулица 
 
 

ФЕБРУАР 2019 године  
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015)и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 
86/2017), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр.  377 од 01.02.2019 

и Решења о образовању комисије, бр:379  од 01. 02.2019. за јавне набавке наручилац је 
припремио 

 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку"Осигурање , имовине,  лица, 
осигурање од одговорност из делатности и аутоосигурање",бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 

 
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Поглавље Назив поглавља Страна (бр. стр.) 
I Општи подаци о јавној набавци 2 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

IV Техничка документација и планови 8 
V 

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

8 
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 
VII Образац понуде 23 
VIII Модел уговора 35 
XI  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 42 
IX Образац трошкова припреме понуде 47 

XIII Образац изјаве о независној понуди 48 
I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД “ СУРДУЛИЦА 
Адреса: ул. Српских Владара 67, Сурдулица 
Интернет страница: https://vodsurd.rs/ 
2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр 1.2.1 ЈНМВУ01/19  су услуге - Осигурање , имовине,  лица, 
осигурање од одговорност из делатности и аутоосигурање 
4. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци  
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка  
6. Контакт (лице или служба)  Лице за контакт: Драги Стојчевски 
 
Е - маил адреса  office@vodsurd.rs , број факса:017 815 866 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19  су услуге -  Осигурање  моторних возила од аутоодговорности  Комбиновано осигурање моторних возила (каско)  Осигурање имовине од пожара и неких других опасности  Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора, лаптопова  и сличних уређаја  Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик"  Осигурање одговорност из делатности  Комбиновано колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја  Допунско здравствено осигурање запослених 
66510000-Услуге осигурања 
2. Партије Набавка је обликована у  три (3) партије:  
Партија 1: Осигурање имовине  Осигурање имовине од пожара и неких других опасности  Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора, лаптопова  и сличних уређаја  Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик"  Осигурање одговорност из делатности Партија 2: Осигурање моторних возила 

 Осигурање  моторних возила од аутоодговорности  Комбиновано осигурање моторних возила (каско) Партија 3: Осигурање запослених  Комбиновано колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја  Допунско здравствено осигурање запослених 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 Партија 1. осигурање имовине 

 Осигурање имовине од пожара и неких других опасности  
Предмети осигурања Сума осигурања 

Грађевински објекти ЈП"Водовода" без Водоводну и канализациону мрежу   
откуп амортизације  
без учешће у штети 

Набавна вредност 83.391.754,00 динара 
Опрема у грађевинским објектима без моторних возила и рачунара  
-са откупом амортизације 
- без учешћа у штети 

Набавна вредност  105.487.782,00 динара 
канцеларијски намештај  у грађевинским објектима  
са откупом амортизације  
без учешће у штети 

Набавна вредност 2.267.318,00 динара 
ЗАЛИХЕ Набавна вредност 9.348.146,00динара 
 
 
Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја 

Предмет осигурања Сума осигурања 
Рачунари са припадајућом опремом:  
Desktop računari  са OEM licencom za operativni system Windows 7 Home Premium :2 ком  
Desktop računari  са OEM licencom za operativni system Windows 10  Home Premium :3 ком 
Desktop računari sa  licencom XP SP2, licenca Wincc,licenca Step7(SCADA) : 1 ком 
-Рачунар Сервер са Оперативним системом :  1ком  
 -Десктоп рачунар -  8 ком 
-Професионални ласерски Штампач А4 : 1 ком  
-Ласерски Штампач А4 моно:  10 ком  
-Ласерски Штампач А4 колор :  1 ком  
-МФП А4(скенер,копир,факс,штампач)-5ком 
-Матрични  Штампач А3:  1 ком  
-Матрични  Штампач А4:  1 ком  
Монитори:  19“ -11 ком -   
Монитори:  22“ -3 ком  
Са откупом амортизоване вредности код делимичних штета, без учешћа осигураника у 
штети, на уговорену вредност од  ___________________ 
  откуп амортизације  ______% откуп франжизе _________% 

Набавна вредност 
896.275,00 динара 

ЛАПТОП  15,6“ са OEM licencom Windows 7 Home 
Premium  
откуп амортизације  ______% 
откуп франжизе _________% 

13 КОМ Набавна вредност 
452.216,00дин 
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 Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик" 

Предмети осигурања Сума осигурања 
Покретности у закључаним просторијама (машине 
апарати и уређаји) 

на  I.Ризик од. 500.000,00 динара, без 
учешћа осигураника у штети 

 
Осигурање одговорност из делатности 

Предмети осигурања Сума осигурања 
Осигурање одговорност из делатности 
са укљученим ризиком правне 
заштите и водоводном и 
канализационом мрежом 
Дужина водоводне мреже 50 км 
Дужина канализационе  мреже 90 км 

Агрегатна сума осигурања 6.000.000,00 динара 
За неограничен број штетних догађаја са 

исцрпљујућом сумом осигурања 
Без ућешћа осигураника  

Напомена: 
Укупни приход је: 136.472.815,00 динара, нето лични доходак 50.733.754,00  дин,  запошљених  106
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Партија 2. осигурање моторних возила 
Обавезно осигурање моторних возила од одговорности за штету причињену трећим 
лицима (аутоодговорност) 

теретна возила 
ред

ни
 бр

ој 
регистарска 

ознака врста 

Ма
рка

 и 
Мо

дел
 

Ма
са kg год

ина
 

про
изв

одњ
е 

снага мотора   
kw (KS) 

Но
сив

ост
 

kg 

радна 
запремина 

мотора 
cm3 

1 SC003-OG Теретно- 
Смећар FAP Resor 8280 2004 96 3863 5675 

2 SC003-DS Теретно- 
Смећар 

MAN 
OAF-16232 FKO 10030 1991 160 7960 6596 

3 SC003-SD Теретно- 
Смећар 

IVECO-NEW EURO CARGO 
ML 120EL22 7600 2012 160 4740 5880 

4 SC004-CW Теретно- 
кипер 

IVECO- 
NEW EURO 

CARGOML150E25W 
7440 2013 185 7560 5880 

2.путничка возила 
редни 
број 

регистарска 
ознака 

врста 
марка 

година 
производње 

снага 
мотора   
kw (KS) 

радна запремина 
мотора cm3 

1 SC002-RH Путничко Volkswagen-Golf cl ud 1.9 turbo 1994 55 1896 
2 SC002-RI Путничко ZASTAVA-YUGO TEMPO 2001 40,5 1116 
3 SC003-CN Путничко FIAT-PUNTO CLASSIC EMOTION 2010 44 1242 
4 SC002-CD Путничко VAZ LADA-NIVA 1700 4X4 1.7I 2006 59.5 1690 
5 SC005-FL Путничко VAZ  LADA-LADA NIVA 1.7 2002 59 1689 
6. SC002-TL Путничко MERCEDES-E 300 D 1993 100 2996 
7 SC003-CM Путничко FIAT-PUNTO CLASSIC EMOTION 2010 44 1242 
8. SC-004-KT Путничко-Погребно FIAT-SCUDO 2013 66 1560 

3.приколице 
редни 
број 

регистарска 
ознака врста марка 

тип Бр.осовина Маса 
kg година производње Носивост 

kg 
1 AA-029SC 

Прикључна 
Лака 

приколица 
STEMA-M750 EG 1 125 2009 625 

2 AA-056-SC 
Прикључна 

Лака 
приколица 

ZASTAVA INPRO 1 250 2012 750 
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4.Радне машине 

-Комбиновано осигурање моторних возила (каско) на територији Републике Србије -без ризика лома, без 
ризика од крађе  и без учешће осигураника у штети  „ 

 

редни 
број 

регистарска 
ознака врста марка година 

производње 
снага 

мотора   
kw (KS) 

радна 
запремина 

мотора 
cm3 

Маса празног хода 
возила (кг) 

Облик и намена 
каросерије 

1 SO 
SURDULICA 

111 
Радна 

машина 
JCB 
-3cx 2010 68.6 4400 7600 Ровокопач 

утоваривач 

2 SCAAA-28  
Радна 

машина 
JCB 

1CX EC 2013 36.3 2200 3254 Ровокопач 
утоваривач 

3 SCAAA-22 Радна 
машина 

AVANT 
MODEL 

420 
2011 14 719 1030 Ровокопач 

утоваривач 

редни 
број 

регистарска 
ознака врста марка година 

производње 
снага 

мотора  
kw 

(KS) 

радна 
запремин
а мотора 

cm3 

Маса 
возила 

(кг) 
Облик и 
намена 

каросерије 
Набавна 
вредност 

1 SO 
SURDULIC

A 111 
Радна 

машина 
JCB 
-3cx 2010 68.6 4400 7600 Ровокопач 

утоваривач 

7.627.520, 00 
динара  са 

ПДВ  
(податак са 
рачуна од 
08.07.2010) 

2 SCAAA-28  Радна 
машина 

JCB 
1CX EC 2013 36.3 2200 3254 Ровокопач 

утоваривач 

6.300.000,00 
динара без 

ПДВ  ( 
податак са 
рачуна од 
14.08.2014) 

3 SC004-CW 

Теретно- 
кипер-

прикључљк 
за роник за 

снег  и 
посипач 

соли 

IVECO- 
NEW EURO 

CARGOML150E2
5W 

2013 185 5880 7440 

Теретно- 
кипер+ 

прикључљк 
за роник за 

снег  и 
посипач 

соли 

7,800,000.008 
динара  са 

ПДВ  
(податак са 
отпремнице  

од 31.07.2013) 

4 SC003-SD Теретно- 
Смећар 

IVECO-NEW 
EURO CARGO 

ML 120EL22 
2012 160 5880 7260 Тертно-

смећар 

8.991.600,00 
динара  са 

ПДВ  
(податак са са 

рачуна  од 
24.04.2012) 

5 SC003-DS Теретно- 
Смећар 

 MAN 
OAF-16232 FKO 1991 160 5880 10030 Тертно-

смећар 

480.799,20 
динара  са 

ПДВ  
(податак  из 

књговодствен
е евиденције) 
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Партија 3. Осигурање запослених 
Комбиновано колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ 
 Смрт услед незгоде Инвалидитет дневна накнада трошкови 

лечења 
 800.000,00 1.600.000,00 200,00 30.000,00 

 
Допунско здравствено осигурање запослених 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ 
хируршке интервенције 200.000,00 

Теже болести 250.000,00 
 

 
 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  
нема 

 
 

V  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. Обавезни услови  
Право на 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 кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

 
4)  Да има важећу дозволу Народне банке Србије за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);  
 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

1.2. Додатни услови 
НЕМА додатних услова 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона 
- Важећу дозволу НБС за обављање делатности која је предмет јавне набавке. коју доставља у виду 
неоверене копије.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно 
је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, у поглављу V одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 
Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих 
понуђача. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 
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. 
 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.  
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Напомена:  Уколико се понуђач  определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује 
изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 
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 према 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 неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  
И З Ј А В У 

 
Понуђач  ________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________  (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке услуге: Осигурање , имовине,  лица, осигурање од одговорност из 
делатности и аутоосигурање број. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 
 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 
 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
5) Понуђач испуњава додатне услове -нема додатних услова 
 
 Место:  
 
Датум:  

 
М.П 

Понуђач: 
 
 

    
    
    
  
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА   

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 
Подизвођач ________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________(навести назив подизвођача 
у поступку јавне набавке услуге: Осигурање , имовине,  лица, осигурање од одговорност из 
делатности и аутоосигурање број. 1.2.1 ЈНМВУ01/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 
  
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 
Место:  
 
Датум:  

 
М.П 

Подизвођач: 
 

 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
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 учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу: Ј А В Н О  П Р Е Д УЗ Е Ћ Е  “ В ОД О В ОД  “  СУ РД УЛИ Ц А  
УЛ.  С Р П С КИ Х  ВЛА Д РА  6 7 , 1 7 5 3 0  СУ РД УЛ И Ц А ,  са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку УСЛУГА – набавке услуге: Осигурање , имовине,  лица, осигурање од одговорност 
из делатности и аутоосигурање  ЈН број. 1.2.1 ЈНМВУ01/19- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.02.2019 до 
1200 часова.  
 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
 
 
Понуда мора да садржи:  
 О б а в е з н и   д о к у м е н т и 

1  Попуњени, потписане  и оверени  образаци  општи подаци о понуђачу VII1, VII2, VII3,   за сваку  од  партија  за коју 
подноси понуду 

2  Попуњене Обрасце подаци о подизвођачу VII4  , VII5 , VII6   -за сваку  од  партија  за коју подноси понуду са 
подизвођачем 

3  Попуњене Обрасце  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ VI7  , VI8 , VI9   -за сваку  од  партија  за 
коју се подноси заједничка понуда 

4  Попуњени, потписане и оверени  образаци  понуде VII,VIII, IX-за сваку  од  партија  за коју се подноси 
понуда 

5  Попуњене ,потписане и оверене Изјаве о испуњености услова ИЗ ЧЛ. 75.или (оригинал или  оверена 
копија  или  неоверенакопија) докумената којима се доказује испуњеност  услова- Важи_е  за све 
партије нема потребе подносити за сваку партију посебно 

6  Бланко соло менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем и копију картона депонованих 
потписа 
може и једна меница за више партија   

7  Попуњени потписани и оверени  модели уговора  X1, X 2,X3– треба за сваку партију посебно за којуse  
подноси понудa 

8  Важећа дозвола  НБС за обављање делатности која је предмет јавне набавке коју доставља у виду  
оригинала или оверене копије или неоверене копије- Важи за све партије  ако су садржане у дозволи -
нема потребе подносити за сваку партију посебно 
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9  Попуњени ,потписани и оверени образаци структуре цена XI 1 , XI 2 , XI 3     - треба за сваку партију 
посебно за коју се подноси понуду 

10 Попуњени, потписани и оверени  образаци XIII1,  XIII2  ,XIII3   ,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 
ПОНУДИ- треба за сваку партију посебно за коју подноси понуду 

11 Попуњени, потписани и оверени  образаци XIV1, XIV2 ,XIV3, ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА 
ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН -треба за сваку партију посебно за коју подноси понуду 

12 Попуњени, потписани и оверени  образаци XV1,XV2 ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 
ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ треба за сваку партију посебно за коју подноси 
понуду  

3. ПАРТИЈЕ 
 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. 
Ј А В Н О П РЕ Д У З Е ЋЕ  “ В ОД О В ОД  “  СУ РД УЛ И Ц А  УЛ .  С Р П С КИ Х  ВЛ А Д РА  6 7 , 1 7 5 3 0  С У РД УЛ ИЦ А ,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку УСЛУГА – 
набавке услуге: Осигурање , имовине,  лица, осигурање од одговорност из делатности и 
аутоосигурање  ЈН број. 1.2.1 ЈНМВУ01/19- 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Ј А В Н О П Р Е Д У З Е ЋЕ  
“ В ОД О В ОД  “  СУ РД УЛ И Ц А  УЛ.  С Р П С К И Х  ВЛ А Д РА  6 7 , 1 7 53 0  СУ РД УЛ И Ц А  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге: Осигурање , имовине,  лица, осигурање од 
одговорност из делатности и аутоосигурање  ЈН број. 1.2.1 ЈНМВУ01/19- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге: Осигурање , имовине,  лица, осигурање од 
одговорност из делатности и аутоосигурање  ЈН број. 1.2.1 ЈНМВУ01/19- НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде понуде за јавну набавку услуге: Осигурање , имовине,  лица, осигурање од 
одговорност из делатности и аутоосигурање  ЈН број. 1.2.1 ЈНМВУ01/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге: Осигурање , имовине,  лица, осигурање 
од одговорност из делатности и аутоосигурање  ЈН број. 1.2.1 ЈНМВУ01/19- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ   
Понуђач може да поднесе  за исту  партију само једну понуду.  
 Понуђач који је за исту  партију  самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда за исту партију. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
Напомена: Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која 
се извршава преко тог подизвођача. Уколико наручилац предвиђа наведену могућност, 
дужан је да у овом делу конкурсне документације у складу са чл. 80. ст. 11. Закона, 
дефинише правила поступања у вези са преносом доспелих потраживања директно 
подизвођачу, односно у вези са ст. 9 и 10. истог члана. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
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 
садржи: 
 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
3) Могу и да се друга питања  уређују наведеним споразумом. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 



Конкурсна документација - ЈНМВ - ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19  16/ 50 
  

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
- Понуђачи могу захтевати плаћање искључиво на 
   12 рата без права на обрачун камате. 
   прва рата у року од 45 дана по испоставу рачуна  сем за полисе аутоодговорности  која се плаћа  у целости  на   дан  пријема полисеч 
 - Понуђачу није дозвољено да захтева аванс  
9.2. Захтев у погледу рока (, извршења услуге) 
Рок за доставу полиса од аутоодговорности 

У року од 3 сата   истог дана од времена достављања  захтева 
(лично,факсом,меилом или поштом)  за доствау полисе  ако  је исти достављен до 11 
часова  пре подне.   
Достављање полисе   следећег  радног   дана   до 9 часова ако је захтев достављен  после 11  
часова. 

Или  преузимање истог дана  код сервиса где се врши  технички преглед приликом 
регистрације   а да са истим  понуђач има склопљен Уговор 
 Рок за извиђај – снимање пријављених штета  крајњи рок је 24 сати  од  времена  пријави штетног догађаја.  
Рок испчлате осигуране суме  
неможе бити дужи од 15   дана од дана пријема захтева са потребном документацијом.   
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ  

Цена се изражава у динарима и фиксна је за време трајања уговора. Цене се, према Закону о јавним набавкама, у тендерској процедури не смеју јавно објављивати пре јавног отварања.  Понуђач је дужан да у образцу понуде наведе укупну цену у динарима без пореза, припадајући порез у складу са Законом у динарима и укупну цену у динарима са порезом. , с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза. 
 
У цену су урачунати и сви зависни и независни трошкови 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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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. 

10.1. Измене уговора о јавној набавци  
   У колико дође  до ступања на снагу нове  минималне тарифе за осигурање власника 
моторних возила од одговорорност   за штете причињене  трећим лицима . 

Понуђач је у обавези да достави нови табеларни  преглед моторних  возила са 
коригованим износом  премије у складу са изменом тарифе , након чега се стичу услови за 
измену уговора анексом за партију 2. 
Уколико дође  до повећања  броја осигураних лица  биће   регулисано  анексом уговора 
према условима из понуде. 
Уколико дође  до повећања  броја возила   биће   регулисано  анексом уговора према 
условима из понуде. 
Уколико се набави нова имовина    биће   регулисано  анексом уговора према условима из 
понуде  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ   
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
I Понуђач је дужан да у понуди достави:   
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
(од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 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 је 60 дана од дана отварања понуда  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 
Наручилац ће на писани захтев (који може поднет :електронском поштом, факсом ,пошто или 
лично) вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 
уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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Напомена:  У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу 
за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку 
партију посебно. 
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
Средство финансијског обезбеђења за: 
 1) За добро извршење посла 
Изабрани понуђач се обавезује  да у року од 7 дана од дана закључења уговора (или у 
тренутку закључења уговора достави наручиоцу:  

Бланко сопствену меницу за сваку партију посебно, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% (од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за 
добро извршење посла мора да се продужи. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 
Након реализације менице за доброизвршење посла изабрани понуђач је  у обавези да 

достави Другу меницу за доброизвршење посла под истим условима као и предходна. 
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму 
   У случају да  изабрани понуђач не достави горе тражено Наручилац ће  уновчити меницу за 
озбиљност понуде и уговор неће бити потписан   
 Изабрани понуђач пре потписивања Уговора а  може и на дан одређен за потписивање  
Уговора је у обавези да достави: 
- Обрасце за пријаву догађаја који  представља осигурани случај  a све у складу са 
конкурсном документацијом ,општим и посебним условима осигурања и са прописима у вези 
предмета јавне набавке 
-Опште  и посебне  услове осигурања за сваку партију предметне јавне набавке 
  У случају да  изабрани понуђач  не достави горе тражено Наручилац ће  уновчити меницу за 
озбиљност понуде и уговор неће бити потписан  . 
 12.1. РАЗЛОЗИ ЗА ОДУСТАЈАЊЕ: 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки  у року од три дана од дана доношења одлуке. 
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. овог закона. 
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове припремања понуде из члана 88. став 3. овог закона. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ   
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на е-маил office@vodsurd.rs или факсом на број 017-815-866 тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈНМВ - ЈН бр. 1.2.1 
ЈНМВУ01/19  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
ИСКЉУЧИВО РАДНИМ ДАНИМА (ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК) ОД 0700 ДО 1500 ЧАСОВА  А 
НЕ И (ПРАЗНИКОМ И НЕРАДНИМ ДАНИМА (СУБОТАИ НЕДЕЉА)   
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА   
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.   
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   
За партију 1   

 Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио  нижу цену за  Осигурање одговорност из делатности ,ако и 
ту имају исту понуђену цену , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача  који је 
понудио  нижу цену за  Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора, лаптопова  и 
сличних уређаја, уколико и ту имају исту цену, наручилац ће донети одлуку о додели уговора 
применом резервног елемента критеријума - жребањем (извлачење из шешира).  
 

За партију 2  
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио  нижу цену за  Комбиновано осигурање моторних возила 
(каско) уређаја, уколико и ту имају исту цену, наручилац ће донети одлуку о додели уговора 
применом резервног елемента критеријума - жребањем (извлачење из шешира).  

 
За партију 3  

 Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио  нижу цену за  Комбиновано колективно осигурање 
запослених лица од последица несрећног случаја, уређаја уколико и ту имају исту цену, 
наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - 
жребањем (извлачење из шешира).  

 
Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће 

позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и 
транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Жребање 
ће се обавити и у ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању. 
  
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА   
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све 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 (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3.). 
  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА   
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који 
има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у 
даљем тексту: подносилац захтева). 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 
office@vodsurd.rs или факсом на број 017-815-866   или препорученом пошиљком са 
повратницом.  
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
 
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 три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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 става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 
 
После доношења одлуке о додели и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 
3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки најкасније у року од два(2) дана од дана пријема захтева за заштиту права, које 
садржи податке из Прилога 3Q уз ЗЈН. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара. 
 
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  
Позив на број: ЈНМВУ01/19 
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
Корисник: Буџет Републике Србије. 
 
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 
осам (8) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. 
 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
 
23. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА: 

 Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промена у било којој од исправа или података која се тичу квалификације понуђача  о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописан начин. Уколико не поступи у складу са напред наведеним, чини прекршај по Закону о јавним набавкама. 
 Понуђач не може своју понуду повући нити је мењати, по истеку рока за подношење понуда.  Понуђач не може накнадно да одређује већу цену позивајући се на потпуност или непримереност конкурсне документације у погледу оних делова извођења јавне набавке који у конкурсној документацији нису били одређени, ако су се ти делови могли предвидети, узимајући у обзир предмет јавне набавке и документацију у целини.  
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VII1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ______ од ____________  за јавну набавку услуге осигурања ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 
. 
 
Подносим за : Партију 1: Осигурање имовине 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

Датум 
М. П. 

Понуђач 
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VII2  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ______ од ____________  за јавну набавку услуге осигурања ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 
. 
 
Подносим за : Партију 2 : ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Датум 

М. П. 
Понуђач 
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VII3  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр _______ од ____________  за јавну набавку услуге осигурања ЈН бр. 1.2.1 
ЈНМВУ01/19 . 
 
Подносим за : Партију 3: Осигурање запослених 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

Датум 
М. П. 

Понуђач 
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VII4   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 
Подносим за : Партију 1: Осигурање имовине 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ    
1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
 
 

2) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 
 
 
 

3) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
 
 

 
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  
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VII5   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 
Подносим за : Партију 2 : ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ    
1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
 
 

2) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 
 
 
 

3) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 
 
 

  
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  
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VII6   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 
Подносим за : Партију 3: Осигурање запослених 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 
 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

2) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 
 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 
 
 
 

3) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 
 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 

 
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  
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VII7  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 
Подносим за : Партију 1: Осигурање имовине 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
4) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
5) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 
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 табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака , да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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VII8  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 

Подносим за : Партију 2:  ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
4) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
5) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 
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 табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака , да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 



Конкурсна документација - ЈНМВ - ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19  31/ 50 
  

 

VII9  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 
Подносим за : Партију 3 : Осигурање запослених 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
4) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
5) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 
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 табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака , да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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VII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 
Партија 1: Осигурање имовине 
Укупна цена (премија) за Осигурање имовине од пожара и неких других 
опасности без ПДВ-а                                                 

динара 
Укупна цена (премија) за  Комбиновано осигурање електронских 
рачунара, процесора, лаптопова  и сличних уређаја без ПДВ-а                                                 

динара 
Укупна цена (премија) за  Осигурање од опасности провалне крађе и 
разбојништва „на први ризик"без ПДВ-а 

                                               
динара 

Укупна цена (премија) за  Осигурање одговорност из делатности "без 
ПДВ-а 

                                
динара 

Укупна цена (премија) за  Партију 1  без ПДВ-а                              динара 
Укупна цена (премија) за Партију 1  са ПДВ-ом                                 

динара 

Рок и начин плаћања  
Без аванса на 12 једнаких месечних 
рата без камата  ,прва рата у року 
од 45 дана по испоставе рачуна и 

полиса 
Рок важења понуде   
Рок за извиђај – снимање пријављених штета крајњи рок је 24 сати по пријави 

штетног догађаја. 
Рок испчлате осигуране суме ______________     дана од дана пријема захтева са потребном 
документацијом (не дуже  од  15 дана) 
 
Период Осигурања: 12 месеци          
 
Сва новонабављена добра и   објекти    биће осигурани под истим условима   у периоду 
важења уговора. 
Уколико се набави нова имовина    биће   регулисано  анексом уговора према условима из 
понуде 
 У цену су  урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајање уговора . 
 
 Датум 

М. П. 
Понуђач 

 
 

 
Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 
Партија 2 : ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
1.Укупна цена (премија) за Комбиновано осигурање 
моторних возила (каско) без ПДВ-а                                                 динара 
2.Укупна цена (премија) за Осигурање  моторних возила 
од аутоодговорности  без   ПДВ-а                                                 динара 
Укупна цена (премија)  за партију  2  без ПДВ_а                                                динара 
Укупна цена (премија)  за партију  2  са  ПДВ-ом                                                динара 

Комбиновано осигурање моторних возила 
Без аванса на 12 једнаких месечних рата 
без камата  ,прва рата у року од 45 дана 
по испоставе рачуна и полиса Рок и 

начин 
плаћања  Осигурање  моторних возила од 

аутоодговорности 
Уплата на дан   доставе    полисе и 
рачуна 

Рок за доставу полиса 
од аутоодговорности 
ФЦО наручиоца 

У року од 3 сата   истог дана од времена достављања  захтева 
(лично,факсом,меилом или поштом)  за доствау полисе  ако  је исти 
достављен до 11 часова  пре подне.   
Достављање полисе   следећег  радног   дана   до 9 часова ако је захтев 
достављен  после 11  часова. 
Иста се може  добити истог дана  и код  сервиса за технички преглед   
возила приликом регистрације   ако  понуђач има склопљен уговор са 
истим. 

Рок важења понуде    
Рок за извиђај – снимање пријављених штета за  
Комбиновано осигурање моторних возила крајњи рок је 24 сати по пријави 

штетног догађаја. 
Рок испчлате осигуране суме _________     дана од дана пријема захтева са потребном 
документацијом (не дуже  од  15 дана) за  Комбиновано осигурање моторних возила 
 
Период Осигурања: 12 месеци  
 
 
Сва новонабављена добра  биће  осигурани под истим условима   у периоду важења 
уговора. У цену су  урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

 Цена је фиксна и не може се мењати за време трајање уговора за  Комбиновано 
осигурање моторних возила (каско)  Цена је фиксна и не може се мењати за време трајање уговора сем у колико дође  до 
ступања на снагу нове  минималне тарифе за осигурање власника моторних возила 
од одговорорност   за штете причињене  трећим лицима  . 

Уколико дође  до повећања  броја возила   биће   регулисано  анексом уговора према 
условима из понуде. Датум М. П. Понуђач 

 
 
Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈН бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 . 
 Партија 3: Осигурање запослених 
Укупна цена (премија) за Комбиновано колективно осигурање запослених 
лица од последица несрећног случаја без ПДВ-а  

динара 
Укупна цена (премија) за Допунско здравствено осигурање запослених без 
ПДВ-а  

динара 
Укупна цена (премија) за  партију 3 без ПДВ-а   

динара Укупна цена (премија) за партију 3 са ПДВ-ом  
динара 

Рок и начин плаћања  Без аванса на 12 једнаких месечних рата без камата  ,прва рата у 
року од 45 дана по испоставе рачуна и полиса 

Рок важења понуде   
Рок исплате осигуране суме _________    дана од дана пријема захтева са потребном 
документацијом (не дуже  од  15 дана) 
 
Период Осигурања: 12 месеци  
 
Сви новозапошљени  биће осигурани под истим условима   у периоду важења уговора . 
Уколико дође  до повећања  броја осигураних лица  биће   регулисано  анексом уговора 
према условима из понуде. У цену су  урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајање уговора . 
  

Датум 
М. П. 

Понуђач 
 
 

 
Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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X1  -МОДЕЛ УГОВОРА 
-Партија 1- осигурање имовине  

Понуђач је дужан да потпише и печатом овери сваку страну модела уговора  Закључен између :  
ЈП“Водовод“Сурдулица, са седиштем у Сурдулици у ул. Српских Владра  бр. 67, кога заступа 
директор Оливера Ристић (у даљем тексту: наручилац), ПИБ 100948572 
и  
___________________________, са седиштем у ___________________________кога заступа 
______________________________________________(у даљем тексту: осигуравач), ПИБ 
________________________  
 

Члан 1. 
 
Уговорне стране констатују : 
да је наручилац, на основу јавног позива за подношење понуде, објављеног на Порталу јавних 
набавки ___._____.2019. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности  за услугу 
осигурања  1.2.1 ЈНМВУ01/19  

1) да је осигуравач доставио понуду број _____ од ________2019. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

2) да понуда у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације,  
3) да је наручилац на основу понуде осигуравача и одлуке о избору најповољније понуде 

изабрао овог понуђача за осигуравача. 
    

Члан 2. 
 

Предмет уговора су услуге осигурања наведене у спецификацији понуде осигуравача са 
ценом која је саставни део понуде. Понуда осигуравача је саставни део овог уговора и дата је 
у прилогу уговора.   

Члан 3. 
Износ премије осигурања  Укупна цена (премија) за Осигурање имовине од пожара и неких других опасности без ПДВ-а  

                                        динара 
Укупна цена (премија) за  Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора, лаптопова  и 
сличних уређаја без ПДВ-а                                                динара 
Укупна цена (премија) за  Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик"без 
ПДВ-а                                                                                                                                          динара 
Укупна цена (премија) за  Осигурање одговорност из делатности "без ПДВ-а 

                                динара 
Укупна цена (премија) за  Партију 1  без ПДВ-а                                 динара 
Укупна цена (премија) за Партију 1  са ПДВ-ом                                 динара 

 
 
 

 
Члан 4. 

Плаћање  
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Без аванса на 12 једнаких месечних рата без камата  ,прва рата у року од 45 дана по 
испоставе рачуна и полиса Члан 5. 
 
Предмет овог уговора је  Осигурање имовине од пожара и неких других опасности  Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора, лаптопова  и сличних 

уређаја  Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик"  Осигурање одговорност из делатности 
 
 

Члан 6 
                                                            Осигуравач доставља    - Обрасце (штампане и у електронском облику) за пријаву догађаја који  представља 

осигурани случај  a све у складу са конкурсном документацијом ,општим и посебним условима 
осигурања и са прописима у вези предмета јавне набавке. 
-Опште  и посебне  услове осигурања за предмета  јавне набавке 
-Средства финансијског обезбеђења за добро извршења посла 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да ће чињенице да је наступио догађај који представља 

осигурани случај правно релевантан за осигурање утврђивати у складу са понудом осигуравачa, 
полисом и општим правилима осигуравача, као и у складу са посебним законима. 
                                   

Члан 8. 
Измене и допуне овог уговора вршиће се искључиво писменим путем у виду анекса 

Уколико се набави нова имовина    биће   регулисано  анексом уговора према условима из 
понуде Члан 9. 
 
Наручилац  обавештава усмено,телефоном, меилом и поштом а врши пријаву штете писмено 
поштом или лично  и  све  у најближем  представништву осигуравача.    
            

Члан 10. 
 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да осигуравач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Након реализације  менице за добро извршење посла   осигуравач је у обавези да 
достави  поново меницу за добро извршење посла 

Члан 11. 
Приликом изласка проценитеља на увиђај мора код себе да има исправу  којом потврђује да је 

исти овлашћен  за вршење процене од стране Осигуравача и исправу за  личну идентификацију 
(личну карту, пасош, возачака дозвола).  Исправа којом се потврђује да је наведени проценитељ 

овлашћен  може бити скенирана и послата меилом  (са меила који је наведен у контакт 
подацима понуђача)е    

 
Члан 12. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 
овере печатом.Уговор  се потписује на рок трајања од  12 месеци , а ступа на снагу након 
истека Уговора или  истека листа  покрића   са предходним осигуравачем и рок трајања почиње 
да тече од тог момента. 

.           
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Члан 13. 
Сва спорна питања уговарачи ће решавати споразумно, а у  случају да се спор не може решити 
мирним путем уговора се  надлежност Трговинског суда у Лесковцу. 
 

Члан 14. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава 
по 2 (два) примерка. 

 
За ОСИГУРАВАЧА 

М.П 
 

М.П 
За НАРУЧИОЦА 

ДИРЕКТОР 
Oливера Ристић, дипл. ек. 
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X2-  МОДЕЛ УГОВОРА 
-Партија 2- Осигурање Моторних возила 

Понуђач је дужан да потпише и печатом овери сваку страну модела уговора  Закључен између :  
ЈП“Водовод“Сурдулица, са седиштем у Сурдулици у ул. Српских Владра  бр. 67, кога заступа 
директор Оливера Ристић (у даљем тексту: наручилац), ПИБ 100948572 
и  
___________________________, са седиштем у ___________________________кога заступа 
______________________________________________(у даљем тексту: осигуравач), ПИБ 
________________________  
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују : 
да је наручилац, на основу јавног позива за подношење понуде, објављеног на Порталу јавних 
набавки ___._____.2019. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности  за услугу 
осигурања  1.2.1 ЈНМВУ01/19  

4) да је осигуравач доставио понуду број _____ од ________2019. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

5) да понуда у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације,  
6) да је наручилац на основу понуде осигуравача и одлуке о избору најповољније понуде 

изабрао овог понуђача за осигуравача. 
    

Члан 2. 
Предмет уговора су услуге осигурања наведене у спецификацији понуде осигуравача са 

ценом која је саставни део понуде. Понуда осигуравача је саставни део овог уговора и дата је 
у прилогу уговора.  

 Члан 3. 
Премије осигурања 1.Укупна цена (премија) за Комбиновано осигурање моторних возила (каско) без ризика лома и  

без учешћа осигураника у штети без ПДВ-а                                                                                              
динара 
2.Укупна  (премија) за Осигурање  моторних возила од аутоодговорности  без   ПДВ-а  

                                               динара 
Укупна цена (премија)  за партију  2  без ПДВ_а                                                                          
динара 
Укупна цена (премија)  за партију  2  са  ПДВ-ом                                                                         
динара 
 

Члан 4. 
Плаћање  

За Комбиновано осигурање моторних возила (каско) :Без аванса на 12 једнаких месечних рата 
без камата  ,прва рата у року од 45 дана по испоставе рачуна и полиса . 
За осигурање  моторних возила од аутоодговорности: Уплата на дан   доставе    полисе и рачуна Члан 5. 
Предмет овог уговора је  Осигурање  моторних возила од аутоодговорности  Комбиновано осигурање моторних возила (каско) 
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Члан 6. 
                                                            Осигуравач доставља    - Обрасце( штампане и у електронском облику) за пријаву догађаја који  представља 

осигурани случај  a све у складу са конкурсном документацијом ,општим и посебним условима 
осигурања и са прописима у вези предмета јавне набавке. 
-Опште  и посебне  услове осигурања за предмета  јавне набавке 
-Средства финансијског обезбеђења за добро извршења посла 

Члан 7. Уговорне стране су сагласне да ће чињенице да је наступио догађај који представља 
осигурани случај правно релевантан за осигурање утврђивати у складу са понудом осигуравачa, 
полисом и општим правилима осигуравача, као и у складу са посебним законима. 

Члан 8. Наручилац  обавештава усмено,телефоном, меилом и поштом а врши пријаву штете писмено 
поштом или лично  и  све  у најближем  представништву осигуравача.    

       
Члан 9. За осигурање  моторних возила од аутоодговорности: Осигуравач  поуњава налоге за уплату  и 

доставља их наручиоцу који врши уплату. 
Члан 10. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да осигуравач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Након реализације  менице за добро извршење посла   осигуравач је у обавези да 

достави  поново меницу за добро извршење посла 
Члан 11. Измене и допуне овог уговора вршиће се искључиво писменим путем у виду анекса. 

 У колико дође  до ступања на снагу нове  минималне тарифе за осигурање 
власника моторних возила од одговорорност   за штете причињене  трећим лицима . 

Понуђач је у обавези да достави нови табеларни  преглед моторних  возила са 
коригованим износом  премије у складу са изменом тарифе , након чега се стичу услови за 
измену уговора анексом . 
Уколико дође  до повећања  броја возила   биће   регулисано  анексом уговора према условима из понуде. Члан 12. Приликом изласка проценитеља на увиђај мора код себе да има исправу  којом потврђује да је 
исти овлашћен  за вршење процене од стране Осигуравача и исправу за  личну идентификацију 
(личну карту, пасош, возачаку дозволу).  Исправа којом се потврђује да је наведени проценитељ 

овлашћен  може бити скенирана и послата меилом  (са меила који је наведен у контакт 
подацима понуђача)е    

Члан 13. Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 
овере печатом.Уговор  се потписује на рок трајања од  12 месеци , а ступа на снагу након 
истека Уговора или истека листа   покрића   са предходним осигуравачем и рок трајања од 12 
месеци овог Уговора почиње да тече од тог момента. 

Члан 14. Сва спорна питања уговарачи ће решавати споразумно, а у  случају да се спор не може решити 
мирним путем уговора се  надлежност Трговинског суда у Лесковцу. 

Члан 15. Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава 
по 2 (два) примерка. 
 

За ОСИГУРАВАЧА 
М.П 

 
М.П 

За НАРУЧИОЦА 
ДИРЕКТОР 

Oливера Ристић, дипл. ек. 
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X3-  МОДЕЛ УГОВОРА 
-Партија 3- Осигурање запослених  

Понуђач је дужан да потпише и печатом овери сваку страну модела уговора  Закључен између :  
ЈП“Водовод“Сурдулица, са седиштем у Сурдулици у ул. Српских Владра  бр. 67, кога заступа 
директор Оливера Ристић (у даљем тексту: наручилац), ПИБ 100948572 
и  
___________________________, са седиштем у ___________________________кога заступа 
______________________________________________(у даљем тексту: осигуравач), ПИБ 
________________________  
 

Члан 1.  
Уговорне стране констатују : 
да је наручилац, на основу јавног позива за подношење понуде, објављеног на Порталу јавних 
набавки ___._____.2019. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности  за услугу 
осигурања  1.2.1 ЈНМВУ01/19  

7) да је осигуравач доставио понуду број _____ од ________2019. године, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

8) да понуда у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације,  
9) да је наручилац на основу понуде осигуравача и одлуке о избору најповољније понуде 

изабрао овог понуђача за осигуравача. 
    

Члан 2. 
Предмет уговора су услуге осигурања наведене у спецификацији понуде осигуравача са 

ценом која је саставни део понуде. Понуда осигуравача је саставни део овог уговора и дата је 
у прилогу уговора.  

Члан 3. 
Премије осигурања 

Укупна цена (премија) за Комбиновано колективно осигурање запослених лица од последица 
несрећног случаја без ПДВ-а 

динара 
Укупна цена (премија) за Допунско здравствено осигурање запослених без ПДВ-а 

динара Укупна цена (премија) за  партију 3 без ПДВ-а  
динара Укупна цена (премија) за партију 3 са ПДВ-ом 
динара  

Члан 4. 
Плаћање  

Без аванса на 12 једнаких месечних рата без камата  ,прва рата у року од 45 дана по 
испоставе рачуна и полиса . Члан 5. 
Предмет овог уговора је 

 Комбиновано колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја  Допунско здравствено осигурање запослених  
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Члан 6. 
                                                            Осигуравач доставља    - Обрасце( штампане и у електронском облику) за пријаву догађаја који  представља 

осигурани случај  a све у складу са конкурсном документацијом ,општим и посебним условима 
осигурања и са прописима у вези предмета јавне набавке. 
-Опште  и посебне  услове осигурања за предмета  јавне набавке 
-Средства финансијског обезбеђења за добро извршења посла 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да ће чињенице да је наступио догађај који представља 

осигурани случај правно релевантан за осигурање утврђивати у складу са понудом осигуравачa, 
полисом и општим правилима осигуравача, као и у складу са посебним законима. 
                                   

Члан 8. 
Наручилац  обавештава усмено,телефоном, меилом и поштом а врши пријаву штете писмено 
поштом или лично  и  све  у најближем  представништву осигуравача.    
            

Члан 9. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да осигуравач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Након реализације  менице за добро извршење посла   осигуравач је у обавези да 

достави  поново меницу за добро извршење посла 
 
 

Члан 10. Измене и допуне овог уговора вршиће се искључиво писменим путем у виду анекса 
Уколико дође  до повећања  броја осигураних лица  биће   регулисано  анексом уговора 
према условима из понуде. 

Члан 11. Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 
овере печатом.Уговор  се потписује на рок трајања од  12 месеци , а ступа на снагу након 
истека Уговора или истека  листа   покрића   са предходним осигуравачем и рок трајања од 12 
месеци овог Уговора почиње да тече од тог момента 

Члан 12. 
Сва спорна питања уговарачи ће решавати споразумно, а у  случају да се спор не може решити 
мирним путем уговора се  надлежност Трговинског суда у Лесковцу. 
 

Члан 13. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава 
по 2 (два) примерка. 
 

За ОСИГУРАВАЧА 
М.П 

 
М.П 

За НАРУЧИОЦА 
ДИРЕКТОР 

Oливера Ристић, дипл. ек. 
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XI 1   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
ЈНМВУ01/19 - за Партију 1. Осигурање имовине 
 Осигурање имовине од пожара и неких других опасности 

Предмети осигурања Сума осигурања укупна премија са свим 
попустима без пореза 

Грађевински објекти ЈП"Водовода" без Водоводну и канализациону 
мрежу   
Ca откупoм амортизације  
без учешће осигураника  у штети 

Набавна вредност 83.391.754,00 динара  
Опрема у грађевинским објектима без моторних возила и рачунара  
-са откупом амортизације 
- без учешћа у штети 

Набавна вредност 
 105.487.782,00 динара  

канцеларијски намештај  у грађевинским објектима  
са откупом амортизације  
без учешће осигураника  у штети 

Набавна вредност 2.267.318,00 динара  
ЗАЛИХЕ Набавна вредност 9.348.146,00 динара  

Укупно:  
Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја 

Предмет осигурања 
Сума 

осигурања 
 

укупна премија са 
свим попустима 

без пореза 
Рачунари са припадајућом опремом:  
Desktop računari  са OEM licencom za operativni system Windows 7 Home 
Premium :2 ком  
Desktop računari  са OEM licencom za operativni system Windows 10  Home 
Premium :3 ком 
Desktop računari sa  licencom XP SP2, licenca Wincc,licenca Step7(SCADA) : 1 ком 
-Рачунар Сервер са Оперативним системом :  1ком  
 -Десктоп рачунар -  8 ком 
-Професионални ласерски Штампач А4 : 1 ком  
-Ласерски Штампач А4 моно:  10 ком  
-Ласерски Штампач А4 колор :  1 ком  
-МФП А4(скенер,копир,факс,штампач)-5ком 
-Матрични  Штампач А3:  1 ком  
-Матрични  Штампач А4:  1 ком  
Монитори:  19“ -11 ком -   
Монитори:  22“ -3 ком  
Са откупом амортизоване вредности код делимичних штета, без учешћа 
осигураника у штети, на уговорену вредност од  896.275,00 динара 
откуп амортизације  ______% 
откуп франжизе _________% 

Набавна 
вредност 
896.275,00 динара 

 

ЛАПТОП  15,6“ са OEM licencom Windows 7 
Home Premium  
откуп амортизације  ______% 
откуп франжизе _________% без учешће осигураника  у штети 

13  КОМ  
Набавна 
вредност 

452.216,00дин 
 

Укупно:  
 Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик" 

Предмети осигурања Сума осигурања укупна премија са свим попустима без пореза 
Покретности у закључаним просторијама (машине 
апарати и уређаји) 

на  I.Ризик од. 500.000,00 динара, без 
учешћа осигураника у штети  

Укупно:  
Осигурање одговорност из делатности 

Предмети осигурања Сума осигурања укупна премија са свим 
попустима без пореза 

Осигурање одговорност из делатности са 
укљученим ризиком правне заштите, 
и водоводном и канализационом мрежом 
Дужина водоводне мреже 50 км 
Дужина канализационе  мреже 90 км 

Агрегатна сума осигурања 
6.000.000,00 динара 

За неограничен број штетних 
догађаја са исцрпљујућом сумом 

Без ућешћа осигураника  
 

Датум М. П. Понуђач 
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XI 2   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
ЈНМВУ01/19 - за Партију 2:   Осигурање моторних Возила 
 Обавезно осигурање моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима 
(аутоодговорност) 

1 Теретна возила 
ред

ни 
бро

ј 

рег
ист

арс
ка 

озн
ака

 

врс
та 

Вр
ста

 во
зил

а 
(по

дат
ак 

из 
пре

дхо
дне

 
пол

исе
) 

Ма
рка

 -
Мо

дел
 

Пр
еми

јск
и 

сте
пен

(по
дат

а
к и

з 
пре

дхо
дне

 
пол

исе
) 

год
ина

 
про

изв
одњ

е 

Ма
са kg 

Но
сив

ост
 

kg 
сна

га м
ото

ра 
  

kw
  

рад
на 

 
апр

еми
на 

мот
ора

 cm
3 

укупна премија 
без пореза 

1 SC003-OG Теретно- 
Смећар 

радно 
возило FAP Resor 1 2004 8280 3863 96 5675  

2 SC003-DS Теретно- 
Смећар 

специјалн
о моторно 

возило 
MAN 

OAF-16232 FKO 1 1991 10030 7960 160 6596  

3 SC003-SD Теретно- 
Смећар 

специјалн
о моторно возило 

IVECO-NEW 
EURO CARGO ML 120EL22 1 2012 7600 4740 160 5880  

4 SC004-CW 

Теретно- 
кипер-

прикључ
љк 

за роник за снег  и 
посипач 

соли 

теретно 
возило 

IVECO- 
NEW EURO 

CARGOML150E2
5W 

1 2013 7440 7560 185 5880  

УКУПНО  
2.путничка возила 

ред
ни

 бр
ој 

рег
ист

арс
к

а о
зна

ка 

врс
та 

Вр
ста

 
воз

ил
а 

(по
дат

ак 
из 

пр
едх

одн
е 

пол
исе

) 

ма
рка

 

Пр
еми

јск
и 

сте
пен

(по
д

ата
к и

з 
пр

едх
одн

е 
пол

исе
) 

год
ин

а 
пр

оиз
вод

њ
е сна

га 
мо

тор
а   

kw
 (K

S) 
рад

на 
зап

рем
ин

а 
мо

тор
а 

cm
3 укупна 

премија 
без пореза 

1 SC002-RH Путничко путничко возило Volkswagen- Golf cl ud 1.9 turbo 1  1994 55 1896  

2 SC002-RI Путничко путничко возило ZASTAVA- YUGO TEMPO 1  2001 40,5 1116  

3 SC003-CN Путничко путничко возило FIAT-PUNTO CLASSIC EMOTION 1 2010 44 1242  

4 SC002-CD Путничко путничко 
возило 

VAZ LADA-NIVA 
1700 4X4 1.7I 1 2006 59.5 1690  

5 SC005-FL Путничко 
 

путничко 
возило 

VAZ  LADA NIVA 
1.7 1 2002 59 1689  

6. SC002-TL Путничко путничко 
возило 

MERCEDES- 
E 300 D 

1 
 1993 100 2996  

7 SC003-CM Путничко путничко 
возило 

FIAT-PUNTO 
CLASSIC EMOTION 1 2010 44 1242  

8. SC-004-KT Путничко- 
Погребно 

специјално 
моторно возило FIAT-SCUDO 1 2013 66 1560  

УКУПНО  
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3.приколице 

ред
ни

 бр
ој 

рег
ист

арс
к

а о
зна

ка 

врс
та  

Вр
ста

 
воз

ил
а 

(по
дат

ак 
из 

пр
едх

одн
е 

пол
исе

) 
ма

рка
 

тип
 

Пр
еми

јск
и 

сте
пен

(по
д

ата
к и

з 
пр

едх
одн

е 
Бр

.ос
ови

на 

Ма
са 

kg 
год

ин
а 

пр
оиз

вод
њ

е 
Но

сив
ост

 
kg уку
пн

а  
пр

еми
ја 

без
 по

рез
а 

1 AA-029SC Прикључна 
Лака 

приколица 
Прикључно 

возило 
STEMA-
M750 EG 1 1 125 2009 625  

2 AA-056-SC 
Прикључна 

Лака приколица 
Прикључно 

возило 
ZASTAVA 

INPRO 1 1 250 2012 750  

УКУПНО  
  4.Радне машине 

 

ред
ни 

бро
ј 

рег
ист

арс
ка 

озн
ака

 

врс
та 

ма
рка

 

год
ина

 
про

изв
одњ

е 

сна
га 

мо
тор

а   
kw

  

рад
на 

зап
рем

ин
а 

мо
тор

а c
m3

 
Ма

са 
воз

ила
 

(кг
) 

Вр
ста

 во
зил

а 
(по

дат
ак 

из 
пре

дхо
дне

 
пол

исе
) 

Об
лик

 и 
нам

ена
 

кар
осе

риј
е 

Пр
еми

јск
и 

сте
пен

 
(по

дат
ак 

из 
пре

дхо
дне

 
пол

исе
) 

укупна премија 
без пореза 

1 SO SURDULICA 
111 

Радна 
машина 

JCB 
-3cx 2010 68.6 4400 7600 комбинована радна 

машина 
Ровокопач 
утоваривач 2  

2 SCAAA-28  
Радна 

машина 
JCB 

1CX EC 2013 36.3 2200 3254 радно возило Ровокопач 
утоваривач 1  

3 SCAAA-22 Радна 
машина 

AVANT 
MODEL 

420 
2011 14 719 1030 радно возило Ровокопач 

утоваривач 1  

УКУПНО  
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Комбиновано осигурање моторних возила (каско) на територији Републике Србије –без ризика лома, без 
ризика од крађе  и без учешће осигураника у штети  „ 

ред
ни

 бр
ој 

рег
ист

арс
ка 

озн
ака

 

врс
та 

мар
ка тип
 

год
ина

 пр
оиз

вод
ње

 
сна

га м
ото

ра 
  kw

 
(KS

) 
рад

на 
зап

рем
ина

 
мот

ора
 cm

3 
Ма

са 
воз

ила
 (кг

) 

Об
лик

 и н
аме

на 
кар

осе
риј

е 

На
бав

на 
 

вре
дно

ст  

укупна 
премија са 

свим 
попустима 
без пореза без ућешћа 

осигураника 
у штети без ризилка 

лома и крађе 

1 SO 
SURDULICA 

111 
Радна 

машина 
JCB 
-3cx 2010 68.6 4400 7600 Ровокопач 

утоваривач 
7.627.520, 00 динара  са ПДВ  
(податак са рачуна од 
08.07.2010) 

 

2 SCAAA-28 
 

Радна 
машина 

JCB 
1CX EC 2013 36.3 2200 3254 Ровокопач 

утоваривач 
6.300.000,00 
динара без ПДВ  
( податак са 
рачуна од 
14.08.2014) 

 

3 SC004-CW 

Теретно- 
кипер-

прикључљк 
за роник за 

снег  и 
посипач 

соли 

IVECO- 
NEW EURO 

CARGOML150E25W 
2013 185 5880 7440 

Теретно- 
кипер+ 

прикључљк 
за роник за 

снег  и 
посипач 

соли 

7,800,000.008 
динара  са ПДВ  (податак са 
отпремнице  од 
31.07.2013) 

 

4 SC003-SD Теретно- 
Смећар 

IVECO-NEW EURO 
CARGO ML 

120EL22 
2012 160 5880 7260 Теретно- 

Смећар 
8.991.600,00 динара  са ПДВ  
(податак са са 
рачуна  од 24.04.2012) 

 

5 SC003-DS Теретно- 
Смећар 

 MAN 
OAF-16232 FKO 1991 160 5880 10030 Тертно-

смећар 

480.799,20 
динара  са ПДВ  

(податак  из 
књговодствене 

евиденције) 
 

УКУПНО  
 
 
 
 Датум М. П. Понуђач 
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XI 3   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
ЈНМВУ01/19 - за Партију 3. Осигурање запослених 
Комбиновано колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја 
(24h) 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ Месечна 
премија по 
запосленом 

Месечна премија 
за 

106 запослена 

укупна премија са 
свим попустима без  

пореза за 12 месеци за 
106 запослена 

 Смрт услед  
незгоде Инвалидитет дневна 

накнада 
трошкови 

лечења 
 800.000,00 1.600.000,00 200,00 30.000,00 

   
Укупно:  

 
Допунско здравствено осигурање запослених 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ Месечна премија 
по запосленом 

Месечна премија 
за 

106 запослена 

укупна премија са свим 
попустима без  пореза за 

12 месеци за  106 
запослена хируршке интервенције 200.000,00    

Теже болести 250.000,00    
Укупно:  

 
 

Датум 
М. П. 

Понуђач 
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XII1     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ   (ЈНМВУ01/19 -За Партију 1. Осигурање имовине) У  складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________ (навести назив понуђача), 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД   
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади 
трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
XII2     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ   (ЈНМВУ01/19 За Партију 2:   Осигурање моторних Возила) У  складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________ (навести назив понуђача), 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД   
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади 
трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
XII3     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ   (ЈНМВУ01/19 -За Партију 3. Осигурање запослених) У  складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________ (навести назив понуђача), 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД   
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади 
трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  
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XIII1      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
За Партију 1. Осигурање имовине 

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________________,  
даје:  
 

ИЗЈАВУ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке услуге осигурања ЈНМВУ01/19  , поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 __________________________________________________________________________________ 
 

XIII2      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
За Партију 2:   Осигурање моторних Возила 

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________________,  
даје:  

ИЗЈАВУ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке услуге осигурања ЈНМВУ01/19  , поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 __________________________________________________________________________________  
 

XIII2      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
За Партију 3. Осигурање запослених  

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________________,  
даје:  
 

ИЗЈАВУ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке услуге осигурања ЈНМВУ01/19  , поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIV1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 

ЈНМВУ01/19 -За  Партију 1. Осигурање имовине  
На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама понуђач ______________________________________________________________________ 

(Навести назив понуђача) 
 даје следећу  
     ИЗЈАВУ  
Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 
 Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
 __________________________________________________________________________________  

 
 
XIV2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 

ЈНМВУ01/19 -За Партију 2:   Осигурање моторних Возила  
На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама понуђач ______________________________________________________________________ 

(Навести назив понуђача) 
  даје следећу  
     ИЗЈАВУ  
Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 
 Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

XIV3  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 
ЈНМВУ01/19 -За Партију 3. Осигурање запослених  

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама понуђач ______________________________________________________________________ 
(Навести назив понуђача) 

  даје следећу  
     ИЗЈАВУ  
Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 
 Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XV1  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈНМВУ01/19 -За  Партију 1. Осигурање имовине  Понуђач __________________________________________________________________даје  
      ИЗЈАВУ 
 да подношењем понуде за ЈНМВУ01/19   у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда 
објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подноси 
своју понуду. 
 Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим 
условима .  

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
XV2  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЈНМВУ01/19 -За Партију 2:   Осигурање моторних Возила  Понуђач __________________________________________________________________даје       ИЗЈАВУ 

 да подношењем понуде за ЈНМВУ01/19   у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда 
објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подноси 
своју понуду. 
 Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим 
условима .  

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 __________________________________________________________________________________ 
 

XV3  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈНМВУ01/19 -За Партију 3. Осигурање запослених  Понуђач __________________________________________________________________даје  
 

ИЗЈАВУ 
 
да подношењем понуде за ЈНМВУ01/19 у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда 
објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подноси 
своју понуду. 
 Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим 
условима .  

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
 

 


