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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 6749 од 12.10.2017. године и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку број 6750 од 12.10.2017. године, 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за пружање услуга - 
 Осигурање имовине и лица 

ЈНМВ-17/2017 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 

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

4 

IIIа Критеријум за доделу уговора 13

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

 
14 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 21 
VI Образац понуде 32
VII Модел уговора  36
VIII Образац трошкова припреме понуде 39
IX Образац изјаве о независној понуди 40

X 
Изјава о прихватању услова из конкурсне 
документације 

41 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

 
42

XII Менично овлашћење - писмо  43 
XII а Менично овлашћење - писмо  45 
XIII Образац структуре цене 47

 
Укупан број страна конкурсне документације  је 47. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац.   
Адреса: Цара Лазара 3/1, Обреновац.  
ПИБ: 101935647  
Матични број: 07041985 
Шифра делатности: 3811  
Интернет страница: www.jkpobrenovac.ogr.rs.  
2. Врста поступка јавне набавке 
На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) предметни поступак се спроводи као поступак јавне набавке мале 
вредности. �
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈНМВ-17/2017 је набавка услуга – Осигурање имовине и 
лица. 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.�
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању 
резервисана јавна набавка. 
6. Рок за достављање понуда и отварање понуда 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 
Обреновац – дирекција предузећа код секретарице директора канцеларија на првом 
спрату у времену од 8 до 15 часова (понедељак – петак), са назнаком: ,,НЕ ОТВАРАТИ 
- Понуда за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-17/2017 - 
КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 23.10.2017. године до 11.00 часова, без обзира на начин 
достављања. 
7. Отварање понуда 
Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 23.10.2017 године, са почетком у 12ºº 
часова, у просторијама дирекције ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 
Обреновац и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени 
представници понуђача могу активно учествовати. Присутни представници понуђача, 
пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење 
за учешће у поступку отварања понуда. 
8. Контакт (лице или служба)  
Раденко Савић  – Сектор одржавања, Сектор комерцијале, набавке и Радиша Ђокић  
Друштво за посредовање у осигурању РР ДИВ ДОО, овлашћење за посредовање број 
7116 од 06.10.2015 - за техничка питања. 
Е - маил адреса (или број факса): komercijalajkp@gmail.com. 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈНМВ-17/2017 је набавка услуга – 
Осигурање имовине и лица. 
 
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 Услуге осигурања. 
 
3. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. 
 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

1 
Осигурање од ризика пожара и неких других опасности са откупом амортизоване
вредности код делимичних штета и укљученим ризиком земљотреса без учешћа у штети
 

1.1 
Остали грађевински објекти, на књиговодствену набавну вредност на дан 
31.12.2016. год. 

56.198.609,96

1.2 
Грађевински објекти – Управна зграда - стари и нови део, на 
књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2016. год. 

22.125.936,01

1.2.
1 

Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први ризик. 221.259,36

1.3 
Грађевински објекти – зелена пијаца, на књиговодствену набавну 
вредност на дан 31.12.2016. год. 

46.278.734,13

1.3.
1 

Поплава, бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик.  462.787,34

1.4 
Грађевински објекти – Бања, на књиговодствену набавну вредност на дан 
31.12.2016. год. 

30.190.171,58

1.4.
1 

Поплава, бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик.  301.901,72

1.5 
Грађевински објекти – Рециклаже на депонији, на књиговодствену 
набавну вредност на дан 31.12.2016. год. 

101.603.588,00

1.5.
1 

Поплава, бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик.  1.016.035,88

1.6 
Конто 02410-грађевински објекти – Локали и продавнице, на 
књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2016. год. 

67.944.656,10

1.6.
1 

Поплава, бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик.  679.446,56

1.6.
2 

Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први ризик.  679.446,56

1.7 
Опрема – рециклаже на депонији, на књиговодствену набавну вредност 
на дан 31.12.2016. год. 

65.741.281,13

1.7.
1 

Поплава, бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик. 657.412,81

1.8 
Опрема – Зелена пијаца, на књиговодствену набавну вредност на дан 
31.12.2016. год. 

5.915.487,84

1.8.
1 

Поплава, бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик.  591.548,78

1.9 
Опрема – Бања, на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2016. 
год. 

1.487.738,52

1.9.
1 

Поплава, бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик.  148.773,85

1.9 
Опрема у осталим објектима, на књиговодствену набавну вредност на 
дан 31.12.2016. год. 

31.566.333,85
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1.1
0 

Књиге трајне вредности и дела ликовне уметности – слике. 169.895,00

1.11 Залихе, на суму осигурања.  5.072.211,82
    

2 Осигурање машина од лома и неких других опасности  

2.1 Опрема, на књговодствену набавну вредност на дан 31.12.2016. год. 63.944.201,27

2.1.
1 

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета.   

2.1.
2 

Откуп франшизе.   

2.2 
Механичка опрема у саставу ГО -  водоводна и канализацина мрежа у 
управној згради на СО. 

221.259,36

2.2.
1 

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета.   

2.2.
2 

Откуп франшизе.   

2.3 Механичка опрема у саставу ГО -  ННМ у управној згради на СО. 1.106.296,80

2.3.
1 

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета.   

2.3.
2 

Откуп франшизе.   

2.4 
Механичка опрема у саставу ГО -  Инсталације грејања  у управној згради на 
СО. 

885.037,44

2.4.
1 

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета.   

2.4.
2 

Откуп франшизе.   

2.5 
Стубна трафо-станица, подземна и ваздушна електромрежа, на 
књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2016. год. 

12.808.426,45

2.5.
1 

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета.   

2.5.
2 

Откуп франшизе.   

 
 
 

  

3 Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја   

3.1 
ПЦ рачунари -комплет, на књиговодствену набавну вредност на дан 
31.12.2016. год. 

3.101.320,13

3.1.
1 

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета.   

3.1.
2 

Откуп франшизе.   

      
4 Комбиновано осигурање преносне технике и сличних уређаја    
4.1 ПТ - лап-топови, на суму осигурања.  200.059,40
4.1. Откуп амортизоване вредности код делимичних штета.   
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1 
4.1.
2 

Откуп франшизе.   

   

5 Осигурање провалне крађе и разбојништва без учешћа у штети  

5.1 Опрема у управној згради,  на суму осигурања на Први  Ризик.  500.000,00
5.1.
1 

Ноћни чувар без контролног сата.   

5.2 Залихе у управној згради и магацину, на суму осигурања на Први Ризик.  500.000,00
5.2.
1 

Ноћни чувар без контролног сата. 

5.3 Опрема   у згради на зел.пијаци, на суму осигурања на Први Ризик.  100.000,00

5.4 Роба на консигн. у прод, на гробљу, на суму осигурања на Први Ризик.  100.000,00

5.5 Роба у прод, на гробљу,  на суму осигурања на Први Ризик.  50.000,00

5.6 
Новац у закључаној гвозденој благајни у управној згради, на суму 
осигурања.   

50.000,00

5.6.
1 

Ноћни чувар без контролног сата.   

5.7 
Новац у закључаној гвозденој благајни у наплатном центру у улици 
Војводе Мишића 195,  на суму осигурања.   

100.000,00

5.8 
Новац у закључаној гвозденој благајни у прод. на гробљу,  на суму 
осигурања.   

50.000,00

5.9 
Новац  за време манипулације на  благајни у управној згради, на суму 
осигурања.   

100.000,00

5.1
0 

Новац за време манипулације на  благајни у наплатном центру, на суму 
осигурања. 

100.000,00

5.11 Новац за време манипулације у прод. на гробљу, на суму осигурања. 50.000,00

5.1
2 

Пренос пазара од благајне у управној згради до пословне банке 
(Војвођанска) ,  на суму осигурања. 

100.000,00

5.1
3 

Пренос пазара од благајне у наплатном центру до пословне 
банке(Вовођанска), на суму осигурања. 

100.000,00

5.1
4 

Пренос пазара од благајне продавнице на гробља до благајне у 
управ.згр., на суму осигурања. 

50.000,00

5.1
5 

Пренос новца за превоз радника 1 мес. од  пословне банке до благајне у 
управној згради, на суму осигурања. 

300.000,00

5.1
6 

Пренос новца за ЛД до 2 преноса мес. од  пословне банке  до благајне у 
управној згради, на суму осигурања.

500.000,00

      
6 Осигурање опште одговорности без учешћа у штети.  
6.1 Јединствена сума осигурања за лица и ствари.  20.000,00 €

6.2 Планиран укупан приход за 2017. годину. 
450.000.000,00 

РСД
6.3 У покриће укључени и запослени. Број запослених 193.  
   

7 
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и осигурање лица за 
случај тежих болести и хируршких интервенција и животно осигурање за ризик смрти 
услед болести. Укупан број запослених: 193 (просечна старост 46 година)   
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7.1 Смрт услед несрећног случаја. 900.000,00
7.2 Осигурање живота за случај смрти услед болести. 200.000,00
7.3 Инвалидитет 100%-ни. 1.800.000,00
7.4 Болести. 80.000,00
7.5 Хирушке интервенције. 40.000,00
 Укупан број запослених 193. 
 Додатни захтеви Наручиоца: 

 
- Осигурање  запослених  лица  подразумева  осигурање  од  наведених 
одређених ризика, свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа.  

 
- Из осигурања искључити каренцу због континуитета у осигурању за 
осигуране случајеве на које би се применила каренца да су нови Уговори. 

 

- Код осигурања тежих болести и хируршких интервенција у осигурање 
укључити клаузулу  да уколико се деси да након осигураног случаја, у 
смислу Услова, осигураник умре пре него што је осигуравачу пријавио 
настанак осигураног случаја, захтев за накнаду из осигурања по истом 
основу могу поднети и наплатити припадајућу осигурану суму његови 
законски наследници према редоследу наслеђивања.    

 - Понуде без наведених клаузула неће се разматрати.   

 
- Наручилац задржава право да изврши корекцију броја запослених у 
односу на  број запослених лица у зависности од  сагласности 
запослених за осигурање живота за случај смрти  услед болести.  

   

8 
Oсигурање од аутоодговорности, Комбиновано осигурање моторних возила (АУТО 
КАСКО) и Ауто незгоде 

8.1 Осигурање од аутоодговорности- АО 
8.2 Комбиновано осигурање моторних возила (АУТО КАСКО)
8.2.
1 

Учешће у штети 20%   

8.2.
2 

Откупљена апсолутна франшиза 

8.2.
3 

Укључен ризик крађе у земљи   

8.2.
4 

Укључен лом радног уређаја на  возилима  под редним бројевима 
1,2,3,4,6,8,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,30,33,41,42,47,48,49,51,52,
53,54,55,56,57,58,59,60,61  и 62 са сумом осигурања за уређај од  20% од 
цене возила . 

8.3 
Осигурање од ризика ауто-незгоде у моторним возилима (уз АУТО-КАСКО) за возаче, 
раднике и путнике 

8.3.
1 

Осигурана сума за 100%-ни инвалидитет за једно лице.  400.000,00 

8.3.
2 

Oсигурана сума за смрт услед несрећног случаја за једно лице. 
 

200.000,00 

8.4 
Списак возила за осигурање (Рег.бр.;врста,марка и 
тип,год.наб.;број шас.и мот.;снага;запремина;носивост,број 
рег.мес.; премијски систем;сума осиг.). 
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 Р.
бр
. 

Рег.бр
. 

Врста 
возила Марка и 

тип 

Год.наб. 
Број шасије Број мотора kw цм3 

Нос.-
бр.рег.м.
-ПС 

Новонабав
на цена 

 1 BG 
459-
VC 

Teretno-
Podizač 

FAP 1616 
nadgradnja 
Livnica 
Prijepolje 

1983 PUS 7102/03-013790 131833-19-2F109A 118 10000 7000/2/1 2.711.489
 

 2 BG 
018-
RE 

Teretno-
Cisterna za 
vodu 

Mercedes 
1213/36 
Vatrosprem 

1990 367.00312006514 OM.367.910.10008585 96 5675 5000/2/1 4.032.128

 3 SO 
109 

Radno Rovokopač 
IMT(Skip) 
570-BV 
SLO 

1983 201010523 24851   -/1/- 2.771.341

 4 BG 
ABB-
01 

Traktor IMT 577-
247 

1985 501015277 50882 56 4060 -/1/1 849.313 

 5 BG 
894-
KR 

Putničko Zastava 
101 Skala 
55 

2001 VX1128A0001094488  40 1116 -/5/2 488.622 

 6 BG 
906-
CZ 

Teretno-
Cisterna za 
vodu 

FAP 1620 
Livnica 
Prijepolje 

1979 FAP1620BDC3674535 2F113B219155719 147 11040 8300/2/1 4.102.914

 7 BG 
419-
VJ 

Putničko Zastava 
101 Skala 
55 

2006 VXA1128A00-01109568 128A064-1610394 39 1116 -/5/1 461.987 

 8 BG 
AAB0
6 

Traktor IMT 539-
1279 

2006 601305204 456372 28.
7 

2500 -/1/1 1.018.812

 9 BG 
559-
JY 

Teretno Zastava 
Florida 
Poly 1.3 
LC 

2006 VX1103A0000052336 128A60640064665 47 1301 480/2/1 819.917 

 10 BG 
419-
OU 

Teretno Zastava 
poly scala 
101 55 

2003 VX1128A0001301740 
 

 40 1116 350//2/1 582.974 

 11 BG 
001-
RĆ 

Teretno 
 

FAP1921R
BK/38 4x2 
nad. Srbija 

2007 FAP1921RBK/38119870 2F132B-24175901 151 11040 8800/2/1 9.493.387

 12 BG 
1087-
NB 

Teretno KIA K 
2500 
PUDC 

2006 KNESE06327K194189 D4BH635538 69 2475 1200/6/1 1.915.564

 13 BG 
030-
RL 

Teretno Piaggio 
Porte 
Kipper-
nadog. 
Italija 

2007 ZAPS8500000571626 HCO917658 47.
8 

1296 600/2/1 1.114.855

 14 Inv 
K000
023 

Radno- 
Mini 
rovokopač 

Eurocomac
h ES-150.3 

2006 Br. Pokl L3EW231NSA 5906(L3E-147188-118)   -/1/ 2.741.772

 15 BG 
204-
YČ 

Putničko- 
Specijalno 
pogrebno 

Opel 
Vivaro 

2007 WOLF780-C076946 M9RE780-C076946 84 1995 993/3/1 2.703.244

 16 BG 
586-
FO 

Teretno 
Smećar 

Iveko 
Eurorok 
ML  180 E 
25 

2007 F4AE3681DP106047540
7 

ZCFA1TJ0302525670 184
.7

5880 7155/3/2 10.258.234
 

 17 BG 
079-
CS 

Teretno 
Smećar 

Iveko Daily 
65C15 

2007 F1CE0481FC001064049
1 

ZCFC65A2005697488 109
.7

2998 2240/3/1 7.485.513

 18 BG 
ACC-
95 

Radno-
čistilica 

Šmit 
Cleango 
400 

2008 WSVS4D1P284010274 90497500704578 109 4250 -/2/1 13.273.664
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 19 BG 
ABL-
68 

Radno- 
Cisterna za 
čiš.ulica 

Dulevo 
5000 
Hidro-
Nemačka 

2009 5010L30013 F4AE0484C 460363 109 3920 -/1/1 16.533.965

 20 BG 
559-
NĆ 

Teretno KIA K 
2900 

2008 KNESE06428K339461 J38 294644 92 2902 1360/6/1 2.197.020

 21 BG 
335-
PČ 

Teretno 
Smećar 

Iveko 
Stralis AD 
260 S 31 

2007 WJME2NN0004331329 IVECOF2BEO0681BBC
160872 

228 7790 11650/2/
2 

14.867.425

 22 BG 
335-
VC 

Teretno 
Smećar 

Mercedes 
Axor 1824 

2008 WDB9505011L345356 90291300748087 175 6374 6500/3/1 14.154.942

 23 BG 
1037-
DT 

Teretno 
Smećar 

Mercedes 
Axor 1825 

2009 WDB9505011L452997 90291300822430 175 11320 6680/3/1 14.735.646

 24 
 

BG 
054-
RG 

Teretno 
Smećar 

Mercedes 
Atego 1318 

2011 WDB9700631L539840 90091300886803 130 4249 4830/3/1 11.681.531

 25 BG 
112-
NX 

Teretno  
Auto 
podizač 

Mercedes 
Axor 1829 
4x2 

2009 WDB9505011L391697 90291500775464 210 6374 9180/3/1 10.596.112

 26 BG 
1140-
FM 

Teretno  MAN 
TGM 
26.690 6x4 
BB 

2011 WMAN48ZZXBY25921
1 

22828065582810 212
.7

6871 14700/2/
1 

9.992.512

 27 BG 
AAŠ-
18 

Radno 
Rovokopač 

JCB 3CX 2009 JCB3CXSMV91617915 SD320-4033U0966809 68 4400 -/1/1 6.515.799

 28 BG 
825-
GŽ 

Teretno Sak. 
Živo leš 

Dacia 
Logan Van 
1.5 

2011 UU1FSD1K544496563 K9KK792R075366 50 1461 530/2/1 1.007.820

 29 BG 
508-
FK 

Teretno Kia K 2900 2010 KNCSE064297350297 J38301008 92 2902 1160/6/1 2.074.895

 30 BG 
006-
RĐ 

Teretno Multikar 
Fumo 
Carrier HP-
Nemačka 

2008 WMU2M30E48W00003
5 

513756 175 3000 2620/2/1 9.931.911

 31 BG 
335-
CT 

Putničko Fiat Punto 
Classic 
Dinamic 

2010  ZFA18800007029334 188A40005815494 44 1242 -/5/1 924.102 

 32 BG 
254-
NK 

Putničko Fiat Punto 
Classic 
Dinamic 

2010 ZFA18800007022744 188A40005663420 44 1242 -/5/1 924.102 

 33 BG 
ABR-01 

Traktor 
komunalni 

Antonio 
Cararo SP 
4400 Cab 

2008 32405108797 73707 28  -/1/1 1.927.447

 34 BG 
170-
OĆ 

Teretno Zastava 
Florida 
Poly 1.3 
LC 

2008 VX1103A0000052678 128A60640096117 48 1301 480/2/1 819.917 

 35 BG 
531-
SA 

Putničko Fiat Punto 
Clasic 
Dynamic 

2011 ZFA18800007037025 188A40006231312 44 1242 -/5/1 924.102 

 36 BG 
335-
PĆ 

Teretno  Dacia 
Logan Van 
1.5 

2009 UU1FSD1K5411444462 K9KK792D139895 50 1461 800/2/1 951.694 

 37 BG 
508-
PI 

Putničko Skoda 
Fabia 1.4 

2006 TMBMC46Y974104129 BKY589501 55 1390 -/5/1 1.443.485
 

 38 BG 
166-

Putničko Zastava 10 
188 P03 

2008 VX118800000001617 188A40004046903 44 1242 -/5/1 992.363 
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OĆ 

 39 BG 
164-
OĆ 

Putničko Zastava 10 
188 P03 

2008 VX118800000001618 188A40004046936 44 1242 -/5/1 992.363 

 40 BG 
335-
XB 

Putničko Škoda 
oktavia A5 
2.0 TDI 

2011 TMBBE21ZXC008764 CFH244708 103 1968 -/5/1 2.288.932

 41 INV 
K000
272 

Radno-
Vakum 
čistilica 

GREEN 
MACHINE 

2006 INV K000272    -/1/- 2.510.578

 42 INV 
K000
595 

Radno-
Čeoni 
viljuškar  

2,5 t 
7FG25   

2010 INV K000595    2500/1/- 1.343.477

 43 BG 
10-
152  

Motocikl-
Teški tricikl 

Piaggio  
APE  TM 
Tipper 

2012 ZAPT1000000045408  75 218 842/2/1 859.687 

 44 BG 
05-
AAČ 

Priključno Deljanin 
prom 

2011 PD509A03509    1000/-/1 131.638 

 45 BG 
13-
AAČ 

Priključno Zmaj Z489 1990 Z489995    8000/-/1 680.803 

 46 BG 
15-
AAČ 

Priključno Imt 635.65 2006 601015708    3500/-/1 317.526 

 47  Radno New 
Holland 
D180 

2012 FNH183XTNBHN45113 917783 120  -/1/- 21.249..99
9 

 48 BG 
917 
GŽ 

Teretno - 
smećar 

MERCED
ES BENZ 
ACTROS  

2015 WDB9302011L824522  235 11946 10600/3/
2 

14.116.689

 49 BG 
ACW-
97 

Traktor Mahindra 
475 DI 
MKM 
DLX 

2014 MZFIAKME0006M 
 

 30,
9 

2730 -/1/3 1.066.041

 50 BG 
28-
AAŠ 

Priključno Majevica 
M 525 A1 

2014 5250209 
 

   4090/-/3 248.391 

 51 BG 
1031-
ŽG 

Teretno- 
mini 
cisterna 

IVECO 
DAILY 35-
C15 mini 
sanimatic 
 

2016 ZCFC635A405090862 
 

F1CFL411J2566951 
 

107 2998 350/2/4 19.990.000

 52 BG 
AĆP-
52 

Radno -mini 
bager 

Multione 
10.8 

2017 M331430 M8681 52 3300 -/1/4 13.980.000

 53 BG11
40- 
FA 

Teretno  MAN 
18.264 
LLC 

1999 WMAL880952X042446  191 6871 5860/3/4 9.947.417

 54 BG 
1140 -
FB 

Teretno Mercedes 
Benz 
2524L 
6x2/4 

1998 WDB6544261K312213  180 10964 10440/3/
4 

14.093.867

 55  Teretno  kiper 
sa grajfer 
nadgradnjom 

 2017   220 9500 16000/3/
4 

15.950.000

 56  Teretno 
kiper sa 
grajfer 
nadgradnjo
m 

 2017   220 9500 16000/3/
4 

15.950.000

 57  Teretno 
smećar 

 2017   150 4500 10000/3/
4 

15.880.000
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 58  Teretno 
cisterna za 
vodu 

 2017   180 6700 8000/3/4 12.960.000

 59  Radno 
čistilica 

 2017   135 4500 4200/3/n
ovo 

19.880.000

 60  Radno 
čistilica 

 2017   100 4500 2/novo 19.778.000

 61  Radno 
samohodni 
usisivač 

 2017     1/novo 4.980.000

 62 
 

 Radno 
samohodni 
usisivač 

 2017     1/novo 4.980.000

 
Премија за Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету 
причињену трећим лицима (Осигурање аутоодговорности) утврдиће се у складу са ценовником 
Удружења осигуравача Србије (УОС), a на основу одлуке Народне банке Србије о основним 
критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу 
(„Службени Гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011.). Реализација ове врсте осигурања је у току 
године приликом регистрације моторних возила и цена из понуде ће се кориговати  у складу са 
ценовником УОС. За нова осигурања предвиђена техничком спецификацијом, aко се закључе у 
току трајања уговора о осигурању обрачун премије се ради по систему „ про рата темпорис“ 
(годишња премија из понуде x број дана осигурања до истека уговора / 365). 
 

ВРСТА ОСИГУРАЊА  
 

ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ  
 

1.Осигурање од пожара са допунским ризиком –
излив воде из инсталација  

Без пореза  

Са порезом  

2.Осигурање машина од лома са откупом 
амортизације код делимичних штета и франшизе 

Без пореза  
Са порезом  

3.Комбиновано осигурање ПЦ рачунара и пратеће 
опреме са откупом амортизације код делимичних 
штета и франшизе 

Без пореза  

Са порезом  
4. Комбиновано осигурање преносне технике и 
сличне опреме са откупом амортизације код 
делимичних штета и франшизе  

Без пореза  
Са порезом  

5. Осигурање провалне крађе и разбојништва  
Без пореза  
Са порезом  

6. Осигурање опште одговорности  
Без пореза  

Са порезом  
7. Укупно колективно осигурање запослених од 
последица несрећног случаја и осигурање лица 
за случај тежих болести и хируршких 
интервенција (7.1+7.2.+7.3+7.4+7.5) за 193 
запослена   

Без пореза  
 

 
Са порезом 

 
 

7.1 Осигурање за случај смрти услед несрећног 
случаја за 193 запослена 

  

75.2. Осигурање живота за случај смрти  услед 
болести за 193 запослена 
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7.3. Осигурање за инвалидитет 100%-ни за 193 
запослена 

  

7.4. Осигурање за случај тежих  болести за 193 
запослена   

  

7.5. Осигурање за случај хирушких  интервенција 
за 193 запослена   

  

8.1 Осигурање аутоодговорности- АО 
Без пореза  

Са порезом  

8.2 Осигурање ауто-каска – АК  
Без пореза  
Са порезом  

8.3 Осигурање ауто-незгоде – АН  
Без пореза  
Са порезом  

Од 1 до 8: Укупна премија за плаћање  на 12 
једнаких месечних рата. 

Без пореза:
Са порезом:

 
Напомена: Понуђачи су обавезни да попуне све колоне у табели, која је саставни део техничке 
спецификације, у супротном  сматраће се неприхватљивом. 
 
ПОНУЂЕН ИЗНОС ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПРЕВЕНТИВЕ: ________________динара, 
који ће бити реализован најкасније три месеца по потписивању уговора. 
Напомена: Понуђачи су обавезни да упише износ по основу средстава превентиве, које нуде у 
супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
 
 

Осигуравајуће покриће почиње да тече од дана 29.10.2017. године до 29.10.2018. године, без 

обзира на зaвршетак ЈН. 
 

Место извршења услуге је  седиште наручиоца и објекти наручиоца. 
Рок за процену штете: До 48 сати од тренутка пријаве штете.  
 

За нова осигурања (нова  возила)  ако се закључе у току трајања уговора о осигурању 

обрачун премије се ради по систему про рата темпорис (годишња премија из понуде x број 

дана осигурања до истека уговора / 365). 
 
 
 
                                                                      М.П.                                       П о н у ђ а ч   
    
                                                                                                       ____________________                                                
                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

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 „Економски 
најповољнија понуда“.  
 

Ред. 
бр. 

О П И С Број пондера

1. Висина премије 95 
2. Средства превентиве 5 

 
1 1. Висина премије  
Код овог критеријума упоређује се понуђена висина премије у односу на најнижу 
понуђену премију. Максималан број пондера по овом критеријуму износи 95 пондера. 
Број пондера по овом критеријуму израчунава се на следећи начин : 
 
Број пондера по основу премије = 95 x најнижа понуђена премија  
                                                                   понуђена премија  
 
(Важна напомена: Приликом вредновања премија, у обзир ће се узети укупна премија 
на годишњем нивоу без пореза). 
 
2  2. Средства превентиве 
Максималан број пондера по овом критеријуму износи 5 пондера. Број пондера за 
бесповратно додељена новчана средства фонда превентиве Наручиоцу, израчунава се 
по следећој формули: 
 
            СПП 
СП = ----------- x 5 
          СПмаx 
  
СП   –  број пондера остварених на основу понуђених средстава превентиве 
СПП - средства превентиве понуђача 
СП маx  – максимално понуђени износ превентиве. 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА: 
У случају да приликом оцењивања понуда, две или више понуда остваре једнак 
(максималан) број пондера, предност ће имати понуђач са највећим бројем пондера по 
основу понуђене премије, а уколико и тада буду имали једнак број пондера, предност 
ће имати понуђач са највећим бројем пондера по основу средстава превентиве. 
Уколико и након тога две или више понуда имају исти број пондера, најповољнија 
понуда биће изабрана путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити 
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће 
председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. 
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  IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.     
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 
ЗАКОНА 

 
1. 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: 
 

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

 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.) Закона); 

 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.) Закона); 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. Овај доказ мора се доставити уз понуду (не може се 
заменити Изјавом)-(чл. 75. ст.1. тач.5) Закона); 
 

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. 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и 
конкурсном документацијом, и то: 
 
Пословни капацитет: 
 
Наручилац у погледу испуњености пословног капацитета као услова за учествовање у 
поступку јавне набавке утврђује:  
 
- да понуђач поседује важећи сертификат о испуњавању захтева стандарда ISO 9001 
за развој и пружање услуга у области неживотног осигурања или да понуђач или 
његови акционари има REJTING MINIMUM “A” по класификацији Standard & Poor`s или 
по класификацији Moody`s. (чл. 76 ст. 2.), као доказ доставља интернет адресу где је то 
регистровано, односно доставља одштампану страницу са сајта на којој је приказана 
сертификација. Овај доказ мора се доставити уз понуду (не може се заменити 
Изјавом).  
 
- да понуђач има „ажурност у решавању штета у 2016. години већу од 90%“. Ажурност 
се рачуна по следећој формули:  
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% ажурности = (А+Б) : (В+Г) x 100, где је:  
 
А = број решених штета у 2016. години;  
Б = број одбијених и сторнираних штета у 2016.години;  
В = број пријављених штета у 2016. години и  
Г = број резервисаних штета на крају 2015.године,  
 
а као доказ понуђач је у обавези да достави копију извештаја са веб 
сајта Народне банке Србије „Број штета по друштвима за осигурање у 
2016. години под ставком Надзор осигурања – Пословање друштава за 
осигурање – Годишњи извештаји. 

 
Овај доказ мора се доставити уз понуду (не може се заменити Изјавом)  
 
Напомена: испуњеност услова из члана 75. став 1.) понуђач може потврдити 
потписивањем изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (одељак 
бр.3). Доказ за испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. (важећа 
дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа), и 
доказе за испуњеност додатних услова из конкурсне документације понуђач мора да 
достави уз понуду (не може се заменити изјавом). 

 
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 3) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.  
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Понуђачи су дужни да, уз понуду, поднесу доказе о испуњености услова према 
члану 77. Закона о јавним набавкама и друга документа и обрасце захтеване 
конкурсном документацијом, односно понуда мора да садржи:  
 

1. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде – поглавље VI. 
2. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности – попуњен, 
потписан и печатом оверен - Образац број 1. 

3. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама у поступку јавне набавке мале вредности – попуњен, потписан и 
печатом оверен - Образац број 2. 

4. Доказ о испуњености додатних услова, односно Пословног капацитета како је 
прописано конкурсном документацијом. 

5. Попуњен, потписан и печатом оверен образац Техничка спецификација који је 
саставни део конкурсне документације – поглавље III. 

6. Попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора – поглавље VII. 
7. Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о независној понуди – поглавље 

IX која је саставни део конкурсне документације.  
8. Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава (поглавље XI) да је понуђач 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да гарантује да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а.  

9. Предвиђена средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: меница, 
менично писмо-овлашћење, картон депонованих потписа, Фотокопију захтева за 
регистрацију меница оверену од пословне банке, Фотокопија ОП обрасца 
(обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). 

10. Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава (поглавље X) о прихватању 
услова из конкурсне документације. 

11. Дозвола коју издаје НБС на основу Закона о Народној банци Србије (члан 21. и 
члан 4.)  и Закона о осигурању (члан 44.).  

      НАПОМЕНА: Дозвола коју понуђач доставља уз понуду мора бити      
      важећа. 

 
У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу са законом и како 
је предвиђено конкурсном документацијом. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној 
документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. 
Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који 
морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 
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ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 
 

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом 
од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису 
дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 3 (члан 75. став. 1. тачка 1. до 3. 
ЗЈН).  

   Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције 
за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 
IX). 

 
ФОРМА ДОКАЗА 
     Понуђач испуњеност обавезних и додатних услова доказује достављањем 

изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава захтеване услове. Наручилац може пре доношења Одлуке о додели 
уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих достављених 
доказа. 
 

 
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 
     Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
     Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 

су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 

 
ПРОМЕНЕ 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин 
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Образац број 1 
 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76.(осим услова из члана 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН 

и 76. ЗЈН) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

И З Ј А В У 
Понуђач  
_________________________________________________________________________
______из_________________________________адреса___________________________
_____________________матични број ____________________у поступку јавне 
набавке услуга – Осигурање имовине и лица, број јавне набавкe ЈНМВ-17/2017, 
испуњава све услове из чл. 75. (осим услова из члана 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН и 76. ЗЈН) 
Закона, односно обавезне 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. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке - мора да достави уз понуду (не може се 
заменити изјавом). 

 
Понуђач испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН дефинисане овом 
конкурсном документацијом и то: 
 
Пословни капацитет: Наручилац у погледу испуњености пословног капацитета као 
услова за учествовање у поступку јавне набавке утврђује:  

1. да понуђач поседује важећи сертификат о испуњавању захтева стандарда 
ISO 9001 за развој и пружање услуга у области неживотног осигурања или да 
понуђач или његови акционари има REJTING MINIMUM “A” по класификацији 
Standard & Poor`s ili по класификацији Moody`s. (чл. 76 ст. 2.), као доказ 
доставља интернет адресу где је то регистровано, односно доставља 
одштампану страницу са сајта на којој је приказана сертификација. 
2. да понуђач има „ажурност у решавању штета у 2016. години већу од 90%“. 
Као доказ понуђач је у обавези да достави копију извештаја са веб сајта 
Народне банке Србије „Број штета по друштвима за осигурање у 2016. години 
под ставком Надзор осигурања – Пословање друштава за осигурање – 
Годишњи извештаји. 
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Место:_____________                                                                                Понуђач: 
 
Датум:__________                                            М.П.                         __________________                            
 

Напомена: Доказ за испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. 
(важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа), и доказе за испуњеност додатног услова из члана 76. став 2. за тачке 1. 
понуђач мора да достави уз понуду (не може се заменити изјавом). 
 
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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Образац број 2 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА (осим услова из члана 75. ст. 1. 

тач. 5. ЗЈН) У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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_________________________________________________________
____________________из_________________________________адреса______
__________________________________________матични број 
_____________________________ у поступку јавне набавке услуга – 
Осигурање имовине и лица, број јавне набавкe ЈНМВ-17/2017, испуњава све 
услове из чл. 75. Закона (осим услова из члана 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН), 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:_____________                                                               Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
Напомена: Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености 
услова из члана 75.став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација, уколико је дата на страном 
језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског 
тумача. 
 
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: Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, са назнаком: ,,НЕ 
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-
17/2017 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 23.10.2017. године до 11ºº часова. Понуду послати 
у 1 (једном) примерку. 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 
наручулац 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. Понуде 
поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене 
понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, 
а не према дану и сату предаје пошти. Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези 
са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. 
Наручилац ће Одлуку о додели уговора/обустави поступка јавне набавке објавити на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана 
доношења Одлуке. 
 
3.  ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
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 - непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач 
треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, 
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ 
Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-17/2017 
- КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-17/2017 
- КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-17/2017 
- КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, 
ЈНМВ-17/2017 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 
нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве 
понуде ће бити одбијене. У Обрасцу понуде (поглавље VI), 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 VI) 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа 
предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, 
за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о 
преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити 
добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико 
потраживање није доспело. 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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 
саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,  
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Споразумом из овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди 
конкурсном докумнетацијом. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје 
име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга 
и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име 
задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
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. 

- Плаћање укупне премије осигурања вршиће се на 12 једнаких месечних рата, 
сем плаћања премије аутоодговорности према трећим лицима (АО) која ће се 
плаћати одједном унапред за годину дана приликом регистрације моторних 
возила.   

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
- Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на неживотна осигурања.  

9.2. 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. 
9.3. Захтев у погледу гаранције квалитета услуге: Понуђач је у обавези да гарантује 
да ће извршене услуге у свему бити у складу са техничком спецификацијом, односно 
са захтевима Наручиоца. 
9.4. Захтев у погледу места извршења услуге:  
Место извршења услуге је  седиште наручиоца и објекти наручиоца. 
9.5. Захтев у погледу рока за процену штете:  
Рок за процену штете: До 48 сати од тренутка пријаве штете.  
9.6.Захтев у погледу рока извршења услуге:  
Годину дана од почетка осигуравајућег покрића. 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на неживотна осигурања, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на неживотна 
осигурања. У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, транспорт, испорука, 
итд.). Цена је фиксна за све врсте осигурања, а може се мењати једино цена АО 
сходно одлуци надлежних органа. Цена - Премија за Обавезно осигурање власника 
моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима (Осигурање 
аутоодговорности)  утврдиће се у складу са ценовником Удружења осигуравача 
Србије (УОС) a на основу одлуке Народне банке Србије о основним критеријумима 
бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу 
(„Службени Гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011.). Реализација ове врсте осигурања је 
у току године приликом регистрације моторних возила и цена из понуде ће се  
кориговати  у складу са ценовником УОС.)  
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За нова осигурања предвиђена техничком спецификацијом, aко се закључе у току 
трајања уговора о осигиурању обрачун премије се ради по систему „про рата темпорис“ 
(годишња премија из понуде x број дана осигурања до истека уговора / 365). 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. 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: Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), 
адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе могу се 
добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине (Министарство пољопривреде и заштите животне средине средине Републике 
Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: 
www.mpzzs.gov.rs) адреса Агенција за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а; 
Београд, Србија, интернет адреса Агенције за заштиту животне средине 
www.sepa.gov.rs.   
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике: Министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике, адреса: Немањина 11 и 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: 
www.minrzs.gov.rs.  
 
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 (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној 
документацији као поглавље број XII), са назначеним износом од 10%, од 
укупне вредности понуде без ПДВ (без пореза на неживотна осигурања). 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица 
овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 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 
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посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач 
не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач 
се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло 
меницу за добро извршење посла, која ће 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 
(користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној 
документацији као поглавље број XII), са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ (без пореза на неживотна осигурања). Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 
– писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за 
заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од дана 
престанка важења гарантног рока. Средство обезбеђења не може се 
вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио 
своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће активирати 
уколико извршилац услуге не испуни своје уговорене обавезе.  

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном 
облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП „Обреновац“ Обреновац, ул. Цара 
Лазара 3/1, 11500 Обреновац, електронске поште на е-маил: 
komercijalajkp@gmail.com или факсом на број 011/8721-824 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, 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, ЈНМВ-17/2017, написати назив предмета јавне набавке „Осигурање 
имовине и лица“. 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. 
 
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, 
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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.  
 
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 „Економски 
најповољнија понуда“.  
 

Ред. 
бр. 

О П И С Број пондера

1. Висина премије 95 
2. Средства превентиве 5 

 
 1. Висина премије  
Код овог критеријума упоређује се понуђена висина премије у односу на најнижу 
понуђену премију. Максималан број пондера по овом критеријуму износи 95 пондера. 
Број пондера по овом критеријуму израчунава се на следећи начин : 
 
Број пондера по основу премије = 95 x најнижа понуђена премија  
                                                                   понуђена премија  
 
(Важна напомена: Приликом вредновања премија, у обзир ће се узети укупна премија 
на годишњем нивоу без пореза). 
 
  2. Средства превентиве 
Максималан број пондера по овом критеријуму износи 5 пондера. Број пондера за 
бесповратно додељена новчана средства фонда превентиве Наручиоцу, израчунава се 
по следећој формули: 
 
            СПП 
СП = ----------- x 5 
          СПмаx 
  
СП   –  број пондера остварених на основу понуђених средстава превентиве 
СПП - средства превентиве понуђача 
СП маx  – максимално понуђени износ превентиве. 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  
У случају да приликом оцењивања понуда, две или више понуда остваре једнак 
(максималан) број пондера, предност ће имати понуђач са највећим бројем пондера по 
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основу понуђене премије, а уколико и тада буду имали једнак број пондера, предност 
ће имати понуђач са највећим бројем пондера по основу средстава превентиве. 
Уколико и након тога две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана 
понуда оног понуђача који је дао дужи рок важења понуде. Уколико и након тога две 
или више понуда имају исту понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана путем 
жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће председник Комисије 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор о јавној набавци. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ 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 произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
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. 

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 
 Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН. 
 Учинио повреду конкуренције. 
 Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље. 
 Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке. 

 Доказ из предходног става  може бити: 
1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа. 
2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза. 
3) Исправа о наплаћеној уговорној казни. 
4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року. 
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5) Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са 
пројектом, односно уговором. 

6) Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи. 

7) Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

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

 
21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена или неприхватљива. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака. 
 Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН. 
 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због 
поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН 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 најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН 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 3. члана 149. ЗЈН, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 
После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне 
набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) 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 за заштиту 
права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације, 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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Нарчучиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члама 150. ЗЈН. 
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О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом 
захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 (два) 
дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о 
додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може  закључити уговор о јавној 
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности из 
напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, 
када би задржавање активности Наручиоца у поступку јавн е набавке, односно у 
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или 
пословању Наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити 
образложена. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева 
за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 
права наведе да зауставља даље активности у  поступку јавне набавке. 
Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане 
чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу 
захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 
Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року 
од 3 (три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док 
копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу. 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите 
права.  
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.  
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавкци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4)  повреде прописа којима се уређуј поступак јавне набавке; 
5)  чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6)  потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7)  потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе 
прописане чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити 
закључком. 
Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу 
захтева и Републичкој комисиј и у року од 3 (три) дана од дана доношења. Против 
закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 3 
(три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију 
жалбе истовремено доставља Наручиоцу. Свака странка у поступку сноси трошкове 
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које проузрокује својим радњама. Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац 
мора подносиоцу захтева за заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове 
настале по основу заштите права. Ако захтев за заштиту права није основан, 
подносилац захтева за заштиту права мора Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити 
трошкове настале по основу заштите права. Странке у захтеву морају прецизно да 
наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду трошкова могуће је тражити до 
доношење одлуке Наручиоца односно Републичке комисиј е о поднетом захтеву за 
заштиту права. 
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у 
даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту 
права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број 840-30678845-06 уплати 
таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о уплати таксе, 
издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у постпцима јавних 
набавки.(Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки - http://www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: 
"Упутство о уплати таксе"). 
Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права 
дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у 
износу од 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 60.000,00 динара. 
Детаљно упутство о Потвуди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН (преузето са званичног 
сајта Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки). 

УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН 
прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 

а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. 
в) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
г) број рачуна: 840-30678845-06; 
д) шифру плаћања: 153 или 253; 
ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набаке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
ж) корисник: буџет Републике Србије 
з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
и) потпис овлашћеног лица банке. 

2.  Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
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3.  Потврда издата од стране Републике Србије; Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под 
тачкама: а) и и), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава). 

4.  Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Напомена: Посебно је значајно да се код назначавања сврхе уплате подаци упишу 
оним редоследом како је то приказано у тачки 1. Подтачка/е). Код назнаке: позив на 
број уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се код назначивања избегава употреба размака и 
занкова као што су: () / \ „ « I * и слично. 
 

УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА  
 
Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки - http://www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: 
"Упутство о уплати таксе" - у делу: уплата таксе из иностранства). ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 
не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 
захтев за заштиту права. 

Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана од дана пријема писаног 
позива наручиоца, да приступи потписивању уговора о јавној набавци и приложи 
захтевана средства финансијског обезбеђења. Уколико изабрани понуђач не приступи 
потписивању уговора о јавној набавци и не приложи захтевана средства финансијског 
обезбеђења према писаном позиву наручиоца, наручилац ће активирати меницу за 
озбиљност понуде и поступити у складу са Законом о јавним набавкама. Ако понуђач 
којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може 
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Напомена: У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може да 
закључи уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту 
права, а на основу члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН. За све што није посебно 
прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама 
("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15). 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – 
Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-17/2017. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил):
 

 

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

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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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: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број:

 

  
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: 

 

 
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................. [навести 
предмет јавне набавке] 
 
Укупна цена без пореза на неживотна осигурања:  

 
Укупна цена са порезом на неживотна осигурања:  
Проценат укупне вредности набавке који се поверава 
подизвођачу: НАПОМЕНА: Проценат укупне 
вредности јавне набавке који понуђач поверава 
подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно, 
ако понуђач поверава извршење јавне набавке 
већем броју подизвођача, проценат укупне вредности 
које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све 
подизвођаче), не може бити већи од 50 %.

 

Рок и начин плаћања: 
 

Плаћање укупне премије 
осигурања вршиће се  на 12 
једнаких месечних рата, сем 
плаћања премије 
аутоодговорности према трећим 
лицима (АО)  која ће се плаћати 
одједном унапред за годину дана 
приликом регистрације моторних 
возила. Понуђачу није дозвољено 
да захтева аванс. Цена мора бити 
исказана у динарима, са и без 
пореза на неживотна осигурања.  

Рок извршења услуге:  
 

Годину дана од почетка 
осигуравајућег покрића.  

Место извршења услуге: Седиште наручиоца ЈКП 
„Обреновац“ Обреновац, адреса: 
Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац 
и објекти наручиоца.

Рок за процену штете: До 48 сати од тренутка 
пријаве штете. 

_________сати од тренутка пријаве 
штете (Обавезно уписати) 

Понуђени износ по основу средстава превентиве у 
динарима: 

_________________________
(Обавезно уписати) 

Рок важења понуде: Напомена: Важност понуде 
уписује понуђач и не може бити краћи од 60 дана од 
дана отварање понуде. 

____________ дана од дана 
отварања понуда. (Обавезно 
уписати)

Гаранција квалитета услуге: Гарантујемо да ће извршене услуге 
у свему бити у складу са техничком 
спецификацијом и конкурсном 
документацијом, односно са 
захтевима Наручиоца. 

 
Датум                                                                              Понуђач 

    М. П.  
             ______________________                                                                            ____________________ 
 
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. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, 
понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

МОДЕЛ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКА УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА 

(ЈНМВ - 17/2017) 
 
Закључен дана ___________2017. године између:  
 
 

 Јавно комунално предузеће "Обреновац" Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, које 
заступа директор Зоран Лапчевић, маст. економиста (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране 
и  

 
 __________________________________________________________________ из 

_____________________________________________________________________ 
(назив Добављача) 

__________________________________________________________________________,                  
(пуна адреса седишта Добављача) 

 мат. број_________________, ПИБ _____________________, текући рачун број 
_____________________________________________________ који се води код 
_____________________________________________________________________  
                  (назив банке) 
које-га заступа _______________________________________________ (у даљем тексту:  
               (функција и име и презиме одговорног лица Добављача) 
Добављач), са друге стране 
 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

o Да је ЈКП „Обреновац“ Обреновац покренуо поступак јавне набавке услуга у поступку 
јавне набавке мале вредности бр. 17/2017 (шифра: ЈНМВ  – 17/2017); 

o Да је по спровођењу законом прописаног поступка, као наповољнија изабрана понуда 
Добављача ___________________________________________________; 

     (назив Добављача) 
o Да је изабрани Добављач учествовао у јавној набавци 

______________________________________________________________; 
(самостално/као учесник у заједничкој понуди/са подизвођачем) 

o Да су учесници заједничке понуде: 
 
 Носилац______________________кога заступа_____________________ 
 Учесник______________________кога заступа______________________ 
 Учесник______________________кога заступа______________________ 
 Учесник______________________кога заступа______________________ 

(попунити у случају заједничке понуде) 
o Да ће подизвођачу/има _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
         (назив/и подизвођача) 
бити поверени следећи послови___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

(навести део послова који ће бити поверени подизвођачу/има ако Добављач наступања са 
подизвођачем/има) 
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Члан 1. 
Предмет уговора је пружање услуга осигурања имовине и лица из понуде и спецификације као 
саставног дела понуде, у периоду од 29. октобра 2017. године до 29. октобра 2018. године. 
Место извршења услуге је  седиште Наручиоца и објекти Наручиоца. 
Рок за процену штете: _______сати од тренутка пријаве штете. 

 
Члан 2. 

Уговорена цена услуга осигурања (премије) из  предмета уговора износи _______________ динара без 
пореза на неживотна осигурања, односно _______________ динара са порезом на неживотна осигурања 
и исту плаћа Наручилац на начин и у роковима који су дефинисани Уговором. 
Висина премије Даваоцу  услуге износи ________________.  
Средства превентиве износе _____________. 
Уговорена цена услуга (премије) осигурања живота за случај смрти услед болести запослених  плаћа 
Наручилац на терет запослених, уз њихову писану сагласност. Списак запослених који су се сагласили за 
осигурање по овом основу саставни је део Уговора. У цену су урачунати сви пратећи трошкови. 
 

Члан 3. 
 

Вредност из члана 2. овог Уговора је фиксна и може се мењати једино цена АО сходно одлуци 
надлежних органа.  
Цена - Премија за Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету  причињену 
трећим лицима (Осигурање аутоодговорности) утврдиће се у складу са ценовником Удружења 
осигуравача Србије (УОС) на основу одлуке Народне банке Србије о основним критеријумима 
бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу („Службени Гласник 
РС“, бр. 24/2010 и 60/2011.). Реализација ове врсте осигурања је у току године приликом регистрације 
моторних возила и цена из понуде ће се  кориговати  у складу са ценовником УОС. 
За  нова осигурања предвиђена техничком спецификацијом, aко се закључе у току трајања уговора о 
осигурању обрачун премије се ради по систему про рата темпорис (годишња премија из понуде x број 
дана осигурања до истека уговора / 365). 
 

Члан 4. 
 

Добављач се обавезује да Наручиоцу за време трајања овог Уговора обезбеди следеће врсте осигурања: 
a. Осигурање од пожара и неких других опасности са откупом амортизоване вредности код 

делимичних штета и са допунским ризицима – поплава, бујица и висока вода, излив воде из 
инсталација и ризик земљотреса без учешћа у штети ; 

b. Осигурање машина од лома са откупом амортизације код делимичних штета и франшизе; 
c. Комбиновано осигурање персоналних рачунара и пратеће опреме са откупом амортизације код 

делимичних штета и франшизе; 
d. Осигурање провалне крађе и разбојништва без учешћа у штети;  
e. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и осигурање лица за случај 

тежих болести и хируршких интервенција и животно осигурање за ризик смрти услед болести 
f. Осигурање опште одговорности; 
g. Осигурање аутоодговорности  
h. Осигурање ауто-незгоде у моторним возилима   
i. Комбиновано осигурање моторних возила у свему према техничкој спецификацији. 

 
Члан 5.  

Наручилац ће укупну вредност са обрачунатим порезом исплатити Добављачу услуге, односно 
Осигуравачу, у дванаест једнаких месечних рата, сем плаћања премије аутоодговорности према трећим 
лицима (АО)  која ће се плаћати одједном унапред за годину дана приликом регистрације моторних 
возила.   
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Наручилац се обавезује да Даваоцу услуга на име премије за  колективно  животно осигурање за случај 
смрти услед болести запослених, уплати премију осигурања по испостављеном рачуну,  полиси и  списку 
запослених који су сагласни да Наручилац  закључи ову врсту осигурања. 

 
Члан 6. 

Добављач се обавезује да ће извршење овог уговора бити у потпуности у складу са одредбама позива и 
конкурсне документације чије одредбе је прихватио, своје понуде, као и у складу са важећим позитивно - 
правним прописима. 

 
Члан 7. 

Овај Уговор се закључује на период од годину дана, са почетком важења од дана закључења. 
 

 
Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да ће се за сва питања која нису регулисана овим Уговором директно 
применити Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима и Опште узансе о промету робом. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да све неспоразуме који могу проистећи из овог Уговора решавају мирним 
путем, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 10. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерака, од којих добављачу и наручиоцу припадају по 2 (два) 
примерка уговора.  
 

НАРУЧИЛАЦ:  ДОБАВЉАЧ: 

ЈКП „Обреновац“ Обреновац    

Д и р е к т о р,  (Уписати назив Добављача)

  (Уписати функцију одговорног лица Добављача)

   Зоран Лапчевић, маст. екон.    (потпис одговорног лица Добављача)

  (Име и презиме одговорног лица Добављача, 
штампаним словима) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за 
јавну набавку услуга  – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ бр. 17/2017, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ бр. 17/2017, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ИЗЈАВА 
 

 
Подаци о понуђачу _____________________ 
 
Адреса понуђача_______________________ 
 
Датум и место__________________________ 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
 

Понуђач _____________________________________________________________ 
из_________________________________адреса_________________________________
_______________матични број _____________________________, изјављује да у 
потпуности прихвата све услове наведене у конкурсној документацији за пружање 
услуга  – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ бр. 17/2017. 
 

 
 

 
 

                                         М.П.                         
                                                                    ______________________ 

                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

И З Ј А В У 

 
Понуђач......................................................................[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ бр. 
17/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
 
          Датум         Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

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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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

МЕНИЧНО	ОВЛАШЋЕЊЕ	‐	ПИСМО		
 

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС” 
бр.57/2004, 82/2004), 
 

ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ: 
 
Назив предузећа:___________________________________________________________ 
Седиште/адреса:______________________________________________________ 
Матични број: ______________________________, ПИБ: ____________________ 
Текући рачун: _______________________, Пословна банка:___________________ 
 

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  
 

КОРИСНИК (Поверилац): 
 

 ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац,  
 ПИБ: 101935647,  
 Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 

 
Дужник – издаваоц менице _____________________ из _______________________, 
Вам предаје једну бланко, оверену и потписану соло меницу број 
___________________________________________________, као гаранцију за: 
______________________________________________________________________ 

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију). 
 
1. да ће изабрани понуђач приступити потписивању уговора, (за озбиљност понуде),  
 
Бланко соло меница је издата за износ од 10 % укупне вредности понуде без пореза на 
неживотна осигурања, за набавку број ЈНМВ-17/2017, – Осигурање имовине и лица, 
што износи ______________________________________ динара без пореза на 
неживотна осигурања.  
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и неопозиво, 
без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату 
са свих рачуна Дужника _____________________ из __________________, ул. 
__________________ бр._______ и представништво у __________________, ул. 
________________________ бр.______, ___________________________, а у корист 
Повериоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, 
ПИБ: 101935647, Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 
 
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог 
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за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 
Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог 
овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и 
отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и 
обавеза из предметног Уговора. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене 
лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима 
са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
Дужника,________________________________, ЈМБГ:                                                     , 
функција у привредном субјекту: _________________________________. 
 
Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је 
један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник. 
 
 
У  ____________________, ___________. год. 
 
 

                                                                              ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 
 

                                                                                                               
                                                                             ________________________________ 
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XIIа МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

МЕНИЧНО	ОВЛАШЋЕЊЕ	‐	ПИСМО		
 

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС” 
бр.57/2004, 82/2004), 
 

ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ: 
 
Назив предузећа:___________________________________________________________ 
Седиште/адреса:______________________________________________________ 
Матични број: ______________________________, ПИБ: ____________________ 
Текући рачун: _______________________, Пословна банка:___________________ 
 

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  
 

КОРИСНИК (Поверилац): 
 

 ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац,  
 ПИБ: 101935647,  
 Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 

 
Дужник – издаваоц менице _____________________ из _______________________, 
Вам предаје једну бланко, оверену и потписану соло меницу број 
___________________________________________________, као гаранцију за: 
______________________________________________________________________ 

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију). 
 
1. за добро извршење посла,  
 
Бланко соло меница је издата за износ од 10 % укупне уговорене вредности без пореза 
на неживотна осигурања, за набавку број ЈНМВ-17/2017, – Осигурање имовине и 
лица, што износи ______________________________________ динара без пореза на 
неживотна осигурања.  
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и неопозиво, 
без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату 
са свих рачуна Дужника _____________________ из __________________, ул. 
__________________ бр._______ и представништво у __________________, ул. 
________________________ бр.______, ___________________________, а у корист 
Повериоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, 
ПИБ: 101935647, Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 
 
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог 
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за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 
Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог 
овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и 
отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и 
обавеза из предметног Уговора. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене 
лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима 
са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
Дужника,________________________________, ЈМБГ:                                                     , 
функција у привредном субјекту: _________________________________. 
 
Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је 
један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник. 
 
 
У  ____________________, ___________. год. 
 
 

                                                                              ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 
 

                                                                                                               
                                                                             ________________________________ 
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XIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ  

 

ВРСТА ОСИГУРАЊА 
 

ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ 
 

1.Осигурање од ризика пожара и неких 
других опасности са откупом амортизоване 
вредности код делимичних штета и 
укљученим ризиком земљотреса без учешћа у 
штети 
 

Без пореза  
 

Са порезом  

2.Осигурање машина од лома са откупом 
амортизације код делимичних штета и франшизе 

Без пореза  
 

Са порезом  
 

3.Комбиновано осигурање ПЦ рачунара и 
пратеће опреме са откупом амортизације код 
делимичних штета и франшизе 

Без пореза  
Са порезом  

 
4. Комбиновано осигурање преносне технике и 
сличних уређаја са откупом амортизације код 
делимичних штета и франшизе  

Без пореза  
Са порезом  

5. Осигурање провалне крађе и разбојништва 
без учешћа у штети  

Без пореза  
Са порезом  

6. Осигурање опште одговорности без учешћа у 
штети 

Без пореза  
Са порезом  

7. Колективно осигурање запослених од 
последица несрећног случаја и осигурање лица 
за случај тежих болести и хируршких 
интервенција и животно осигурање за ризик 
смрти услед болести. Укупан број запослених: 
193 (просечна старост 46 година)     

Без пореза  
 

Са порезом  
 

8.1 Осигурање аутоодговорности- АО 
Без пореза  

Са порезом  

8.2 Осигурање ауто-каска – АК  према техничкој 
спецификацији  

Без пореза  

Са порезом  

8.3 Осигурање ауто-незгоде – АН  
Без пореза  

Са порезом  

Од 1 до 8: Укупна премија за плаћање  на 12 
једнаких месечних рата.  

Без пореза:
Са порезом:

 
 
                                         М.П.                         

                                                                         ______________________ 
                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 


