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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник Републике Србије” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-2-
7/19 деловодни број Одлуке 1-1-2-2-1/19 од 06.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку бр. 1-1-2- 2-2/19 од 06.08.2019. године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности – услуге осигурања ЈНМВ 1.2.7/19 

 

Конкурсна документација садржи: 
Поглавље Назив поглавља 

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

III 

Техничке карактеристике: врста осигурања, предмет осигурања, опис услуге осигурања 
(осигуравајуће покриће), суме осигурања и осигуране суме; квалитет; начин спровођења 
контроле квалитета; обезбеђивање гаранције квалитета осигуравајуће заштите; рок снимања, 
обраде, комплетирања и исплате штета; локација осигураних објеката 

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

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI 

Образац понуде 
   VI-1 за Партију 1. Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

VI-2 за Партију 2. Колективно осигурање запослених 
VI-3 за Партију 3. Основно осигурањe службених возила    

VII 

Модел уговора 
   VII-1 за Партију 1. Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

VII-2 за Партију 2. Колективно осигурање запослених 
VII-3 за Партију 3. Основно осигурањe службених возила    

VIII 

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 
   VIII-1 за Партију 1. Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

VIII-2 за Партију 2. Колективно осигурање запослених 
VIII-3 за Партију 3. Основно осигурањe службених возила    

IX Образац трошкова припреме понуде 
X Образац изјаве о независној понуди 
XI Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. Закона 

 
 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП Водовод и канализација,   Нови Пазар  
Адреса: ул. 28. Новембар, бр. 35, 36300 Нови Пазар 
ПИБ:10877008 
Матични број: 7194129 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.7/19 је јавна набавка услуга осигурања имовине, запослених и возила за        
потребе ЈКП Водовод и канализација,   Нови Пазар, на период од 12 месеци.   

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
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5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Хајрија Бучан   
Телефон/телефакс: (020) 311-773 у периоду од 7:00-14:30 часова 
 e-mail: jkpvodovodnp@gmail.com 

6. Рок за подношење понуда 
Рок за подношење понуда је 20.11.2019. године до 10:00 часова. 
Јавно отварање понуда ће се извршити 20.11.2019. године у 10:30 часова у просторијама наручиоца. 
Јавном отварању могу присуствовати овлашћени представници понуђача који поднесу важеће пуномоћје. 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.7/19 су услуге осигурања. 
Назив и ознака из општег речника набавке:  Услуге осигурања – 66510000. 

2. Партије 
Набавка је  обликована у три партије 
Партија 1. Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 
Партија 2. Колективно осигурање запослених 
Партија 3. Основно осигурањe службених возила    

 
III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: ВРСТА ОСИГУРАЊА, ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА, ОПИС УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 
(ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ), СУМЕ ОСИГУРАЊА И ОСИГУРАНЕ СУМЕ; КВАЛИТЕТ; НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА; ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА ОСИГУРАВАЈУЋЕ ЗАШТИТЕ; РОК 
СНИМАЊА, ОБРАДЕ, КОМПЛЕТИРАЊА И ИСПЛАТЕ ШТЕТА; ЛОКАЦИЈА ОСИГУРАНИХ ОБЈЕКАТА 

 
Партија  1. -  Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

Осигурањем мора бити покривено најмање: 
- пожар и неке др. опасности 
- лом машина и неке др. опасности 
- провална крађа и разбојништво 
са укљученим доплацима за откуп амортизоване вредности код делимичних штета и откупом 
франшизе. 
Објекати су под физичко-техничким обезбеђењем (чувари и видео камере), од 00.00 до 24.00 часова, 
седам дана у недељи.  
Осигурана сума за вредност осигурања имовине  од пожара, ризика лома машина и других опасности  

ПАРТИЈА 1. Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

1. 
 

Од опасности пожара, лома  и неких других опасности на 100% књиговодствене вредност  
- Са откупом амортизације 
- Са откупом франшизе  

Осигурани ризик Осигурана сума 
1.1. Грађевински објекти - Прилог 1. 8.391.845,49 динара   
1.2. Опрема  црпне пумпе - Прилог 2. 12.080.739,42 динара   

У К У П Н О-  1.1.) +1.2.)     20.472.584,91 динара    
ПАРТИЈА 2. Колективно осигурање запослених 

2. 

Колективно осигурање запослених, за покривеност свих 24 часа за 178 радника  
 Осигурани ризик Осигурана сума 
2.1. Смрт услед незгоде 250.000.00 динара 
2.2. Смрт усред болести 125.000,00 динара 
2.3. За инвалидитет 500.000,00 динара 
2.4. Трошкови лечења 200.000,00 динара 
2.5. Лом костију 5.000,00 динара 

ПАРТИЈА 3. Основно осигурањe службених возила    

3. Услуге основног осигурања службених возила   ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар 
Спецификацијa возила (укупан број 19) -  Прилог 3. 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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(Прилог 1. + Прилог 2.)  износи  20.427.584,91  

 
Прилог – 1 

Грађевински објекти - зграде Kњиговодственa вредност 

Зграда управе, ул. 28.Новембра бр. 35 2.163.818,49 динара 
Зграда филтерско постројење, ул. Хаџет бб. 3.500.000,00 динара 
Зграда магацина и радионица, ул.Черкез махала бб 2.478.027,00 динара 
Зграда техничке службе, ул.Черкез махала бб.. 250.000,00 динара 

Ујупна вредност 8.391.845,49 динара 
Основица за обрачун премије осигурања је књиговодсвена вредност  

Прилог – 2 
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ПАРТИЈА 1. Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

1. 
 

Од опасности пожара, лома  и неких других опасности на 100% књиговодствене вредност  
• Са откупом амортизације 
• Са откупом франшизе  

Осигурани ризик Осигурана сума 
1.1. Грађевински објекти - Прилог 1. 8.391.845,49 динара   
1.2. Опрема  црпне пумпе - Прилог 2. 12.080.739,42 динара   
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Укупна вредност  12.080.739,42 динара 

Основица за обрачун премије осигурања је књиговодсвена вредност. 
 

Партија  2.  Колективно осигурање запослених 
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја  (незгоде) и допунски ризици 
Опис покрића осигурањем, осигурани случајеви и осигуране суме: 

Колективним осигурањем од незгоде Уговарач осигурања уговара осигурање ,,без назнаке имена и 
презимена осигураника“. Овим начином осигурања обухваћени су сви запослени у предузећу на одређено 
и неодређено време,  од последица ,,несрећног“ случаја, од смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, 
смрти услед болести,  право на накнаду за трошкове лечења и Лом костију  
Осигурање мора покрити наведене ризике а осигуране суме не смеју бити мање од предложених, већ могу 
бити исте или веће.  
Према званичној кадровској евиденцији укупан број запослених на дан расписивања јавног огласа 
износи 178 запослена. 
Осигурање подразумева осигурање свих запослених без обзира на врсту и начин запослења, здравствено 
стање запослених или године живота, од последица несрећног случаја, на послу као и ван посла  
Наручилац задржава право да, сагласно члану 115. Закона о јавним набакама, након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке (ако се повећа број 
запослених), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
Партија  3. - Основно осигурањe службених возила   ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар  
Упупан број возила је 17.                                                                                                                                Прилог - 3 

ПАРТИЈА 2. Колективно осигурање запослених 
Колективно осигурање запослених, за покривеност свих 24 часа за 178 радника  

2.1. Осигурани ризик Осигурана сума 
2.2. Смрт услед незгоде 250.000.00 динара 
2.3. Смрт усред болести 125.000,00 динара 
2.4. За инвалидитет 500.000,00 динара 
2.5. Трошкови лечења 200.000,00 динара 
2.6. Лом костију 5.000,00 динара 

Marka i tip vozila Namena 
vozila 

Premij
ski 

stepen 

Snaga 
motor
a kw 

Nosivost  Registarski 
broj Broj šasije 

1.  ŠKODA  OKTAVIA putničko P-2 77 / NP-023-DJ TMBB521ZX82185475 
2.  FIAT  PANDA putničko P-4 40 / NP-034-PR ZFA141A0001987514 
3.  FIAT  DOBLO putničko P-4 46 / NP-075-MV ZFA22300005024926 
4.  FIAT  DOBLO putničko P-4 74 / NP-075-SH ZFA22300005177903 
5.  FIAT  DOBLO putničko P-4 74 /  ZFA22300005083437 
6.  FIAT  DOBLO putničko P-4 74 /  ZFA22300005120596 

7.  KOMBI  
VOLKSWAGEN putničko P-3 37 / NP-068-TF WV2ZZZ25ZDH050496 

8.  KOMBI  
VOLKSWAGEN putničko P-3 42 / NP-068-VO WV2ZZZ25ZJH126765 

9.  KOMBI  putničko P-3 57 / NP-069-MX WV2ZZZ70ZFH106338 
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Понуђене цене за осигурање за возила су фиксне до краја реализације уговора и служиће искључиво за 
избор најповољнијег понуђача, сагласно критеријуму најниже понуђене цене. 
Наручилац задржава право да, сагласно члану 115. Закона о јавним набакама, након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 
при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. 
Закона о јавним набавкама 
Осигуравач је обавезан да Осигуранику изда полисе обавезног осигурања моторних возила на период од 
годину дана, почевши од дана истека регистрације посебно за свако возило, а према условима и висини 
премије осигурања као из обрасцу понуде. 
По пријему пријаве о насталом осигураном случају, Осигуравач је дужан да одмах приступи утврђивању и 
процени штете.  
Напомена:  Калкулацију премије ауто  одговорности доставити без обрачунатог бонуса и малуса.  
 
III -1. Посебни технички захтеви наручиоца у вези са  захтеваном осигуравајућом заштитом 
Понуђач не може повећавати премијску стопу за основне и допунске ризике код осигурања (неког од 
ризика) које наручилац закључује..  
Понуђач је обавезан да у случају настанка осигураног случаја исплаћује осигуране суме уговарачу односно 
кориснику осигурања у пуном износу без ограничења (без примене каренце - временског ограничења). 
Сагласност са посебним захтевима наручиоца понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне набавке. 
 
III -2. Квалитет осигуравајуће заштите 
Понуђач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим пословним 
обичајима. 
 
III -3. Начин спровођења контролеквалитета осигуравајуће  заштите 
Контролу квалитета осигуравајуће заштите током важења уговора о осигурању вршиће наручилац у 
поступку решавања одштетног захтева у свим случајевима када је он као уговарач истовремено и 
корисник осигурања. 
У случају да наручилац као уговарач осигурања није истовремено и корисник, контролу квалитета вршиће 
корисник осигурања (лице коме се исплаћује штета) уз техничку помоћ наручиоца као уговарача 
осигурања. 
По завршетку процене комплетирања и обрачуна пријављених штета (осигураних случајева), а пре 
њихове исплате изабрани понуђач је дужан да наручиоцу и кориснику осигурања благовремено достави 
ликвидационо писмо (обавештење о исплати штете). 

VOLKSWAGEN 

10.  KOMBI  
VOLKSWAGEN teretno P-3 /  980 kg NP-069-NA WV2ZZZ25ZJH086314 

11.  KIA putničko P-1 69,05  NP-016-KŠ KNESF06325KO77047 
12.  FAP 19/21 teretno P-1 /  10t NP-068-RC 119220 
13.  FAP 19/21 teretno P-1 /  10t NP-074-DB 119032 

14.  SPECIJALNO VOZILO  
“WOMA” 

Specijalno 
vozilo P-4 184 / NP-045-RH WMAN08ZZ2EY31055

5 

15.  “CESE” BAGER Gradevins
ka mašina P-3 89 / NP-AAI-84 FNH695STNGHH02304 

16.  “CESE” BAGER Gradevins
ka mašina P-3 89 / NP-AAK- 91 FNH695STNZHHC9607 

17.  MINI BAGER Gradevins
ka mašina P-3 13,40 / NP-AAJ-33 WNCE1202KPAL03181 

18.  TRAKTOR  P-3 35,60 / NP-AAJ-46 MEA62887UH1126753 

19.  TRAKTORSKA  
PRIKOLICA prikolica P-3 / 5000kg NP-71-AAC RS3M525A1H4103 
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Своју сагласност са начином спровођења контроле квалитета понуђач даје самим учешћем у овом 
поступку јавне набавке односно потписивањем Модела уговора без примедби. 
 
III -4. Рок снимања штета (по настанку  осигураног случаја), обрада, комплетирање и исплата штета 
Изабрани понуђач је дужан да одмах, а најкасније у року од 48 часова по пријави конкретног штетног 
догађаја изађе на место настале штете ради њене процене. 
Наручилац захтева од изабраног понуђача да пријављене и процењене штете обради, комплетира и 
исплати уговарачу осигурања или кориснику осигурања најкасније у року предвиђеном његовим 
условима осигурања који наручилац прихвата. Сагласност са овим захтевима наручиоца понуђач даје 
самим учешћем у поступку јавне набавке. 
 

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

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), 

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

1.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе   понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

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

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 
 Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала;  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.   
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; .  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Дозвала Народне банке Србије 
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у 

конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 
и оверена печатом.  

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

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 
Закона, понуђач може да доказује достављањем Изјаве (образац изјаве је саставни део конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе   понуђача, мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, 
дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуду подноси група понуђача, а испуњеност обавезних услова се доказује Изјавом, изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем и испуњеност обавезних услова доказује 
достављањем Изјаве, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача потписану од стране одговорног 
лица и оверену печатом. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре.  
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Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру АПР-а.  
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. 
Уколико се испуњеност обавезних услова доказује Изјавом, иста мора бити сачињена у складу са 
конкурсном документацијом (образац Изјаве је саставни део конкурсне документације). 
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. 
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. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

2.1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИк 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступни 
понуђача, дајем следећу 
 И З Ј А В У  
 

Понуђач ___________________________________________________  [навести назив понуђача]  у поступку  
јавне набавке услуге осигурања број, ЈНМВ 1.2.7/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и  то: 
 
1)    Понуђач   је   регистрован   код   надлежног   органа,   односно   уписан   у одговарајући регистар; 
2)  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе,  
-да није осудиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично 
-дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу  са прописима 
Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има седиште на њеној територији); 
4)   Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет ове јавне 
набавке; 
5)    Понуђач је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

               Датум                                                                                               Потпис овлашћеног   
                                             лица понуђача: 
 
_____________________                  М.П.    ____________________ 

 

2.2 ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступници понуђача, дајемо следећу 
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И З Ј А В У 
 

Група понуђача чији је носилац посла одређен Споразумом о заједничком наступу  
______________________ у поступку јавне набавке услуге осигурања ЈНМВ 1.2.7/19, испуњава све услове 
из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 
1)    Понуђач   је   регистрован   код   надлежног   органа,   односно   уписан   у одговарајући регистар; 
2)  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе,  
-да није осудиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично 
-дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу  са прописима 
Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има седиште на њеној територији); 
4)   Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет ове јавне 
набавке; 
5)    Понуђач је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
             Датум                                                                                                         Потпис овлашћеног   
                                   лица понуђача из групе понуђача. 

 
 
_____________________                  М.П.    ____________________ 

 

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача. 

 
2.3  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 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___________________________________________________ [навести назив понуђача] у 
поступку  јавне набавке услуге осигурања број, ЈНМВ 1.2.7/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и  то: 

 
1)  Подизвођач  је   регистрован   код   надлежног   органа,   односно   уписан   у одговарајући регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе,  
-да није осудиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично 
-дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3)  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); 
4)   Подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет ове јавне 
набавке; 
5)  Подизвођач је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
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на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

               Датум                                                                                       Потпис овлашћеног   
                                                    лица понуђача: 
 
_____________________                 М.П.   ____________________ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача. 
 

 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком ''Понуда за 
јавну набавку услуге осигурања  ЈНМВ 1.2.7/19 - НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу ЈКП Водовод и канализација, 
28. Новембар бр. 35, 36300 Нови Пазар, сваког радног дана од 7:00 до 14:30 часова.  
Понуђач је дужан да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди. 
Крајњи рок за достављање понуда је 20.11.2019.године, и то до 10::00 часова.  
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће 
отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста 
поднета неблаговремено. 
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. 
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који 
важе у Републици Србији. 
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, 
услове уговора и спецификације. 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена и потписана од стране одговорног лица 
понуђача. 
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци 
морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан од стране одговорног лица. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити 
потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 
понуђач из групе потписује 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. 
Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском 
језику, откуцани или читко исписани штампаним словима Попуњени обрасци морају бити јасни, 
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица, у свему у складу са Конкурсном документацијом. 
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни и парафира овлашћено лице понуђача који наступа 
самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се определи да 
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сваку страну Модела уговора потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да 
прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 
стране Модела уговора, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место 
начињене грешке парафира. 
Обавезни саставни делови понуде: 

Редни 
број Документи 

1.   Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  

2. Решење Народне банке Србије за обављање делатности осигурања које су предмет набавке 

3. Попуњен и потписан образац понуде (Образац VI) 

4. Попуњен и потписан модел уговора (Образац VII) 

5. Попуњен  и потписан образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац VIII) 

6. Попуњен и потписан образац изјаве о независној понуди (Образац X) 

7. 
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке (у случају заједничке понуде) 

8. Општи и посебни услови осигурања 
 
Наручилац ће одбити понуду због битних недостатака уколико понуђач не достави неки од овде 
набројаних обавезних саставних делова понуде понуђача. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка је обликована у партијама.  
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено, означено и достављено, на 
начин који је одређен за подношење понуде, са ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” 
или “Опозив понуде” за јавну набавку услуге осигурања ЈНМВ 1.2.7/19 - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу ЈКП 
Водовод и канализација, ул.28. Новембар бр.35, 36300 Нови Пазар, сваког радног дана од 7:00 до 14:30 
часова. 
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. 
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег рока за подношење. 
 
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 Обрасцу понуде, 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 
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Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди 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 у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
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. 
Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу. 
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.ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

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

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;али и податке о: 
3. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
4. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
5. понуђачу који ће испостављати ситуације; 
6. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
7. понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према аручиоцу. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК,  КАО И ДРУГЕ КОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Искључено је плаћање премије осигурања одједном приликом закључења уговора. Свака понуда у којој 
буде тражено плаћање премије осигурања одједном приликом закључења уговора одбиће се као 
неприхватљива. 
Плаћање премије осигурања врши се на следећи начин: 

Партија ВРСТА ОСИГУРАЊА НАЧИН ПЛАЋАЊА 

1. 
Осигурање грађевинских објеката и 
опреме од ризика лома машина и 
других опасности 

      У једнаким месечним ратама, без права понуђача на 
обрачун камате, до краја важења уговора 

2. Колективно осигурање запослених       У једнаким месечним ратама, без права понуђача на 
обрачун камате, до краја важења уговора 

3 Основно осигурањe службених 
возила    

      Плаћање премије по полиси каско осигурања за 
свако возило понаособ,  једнократно, у року до 15 
дана од дана пријема испостављене фактуре. 

 
Плаћање се врши по испостављеним рачунима, и то у року од не краће од 15 дана и не дуже од 45 дана 
од дана испостављања сваког рачуна. 
Плаћање ће се вршити налогом за пренос преко рачуна код пословне банке изабраног понуђача. 
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9.2. Захтеви у погледу рока за извиђај - снимање пријављених штета 

Крајњи рок за извиђај - снимање пријављених штета је 48 сати по пријави штетног догађаја. 
 
9.3. Захтев у погледу рока за обраду и комплетирање штета и крајњи рок њихове исплате 

Наручилац захтева од изабраног понуђача да пријављене и процењене штете обради, комплетира и 
исплати уговарачу осигурања или кориснику осигурања најкасније у року предвиђеном његовим 
условима осигурања који наручилац прихвата. Сагласност са овим захтевима наручиоца понуђач даје 
самим учешћем у поступку јавне набавке. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви 

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе наручиоцу Опште и посебне услове осигурања за све 
ризике који су наведени и описани у конкурсној документацији и које Наручилац уговара у овом 
поступку јавне набавке. 
У случају да Понуђач не достави Опште и посебне услове осигурања његова понуда сматраће се 
неприхватљивом. 
Општи и Посебни услови достављају се у штампаној или електронској форми. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 
Висина премија мора бити исказана у динарима, а исказује се као укупна за све врсте осигурања, без 
пореза и са порезом за неживотна осигурања, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена са 
порезом. 

У Обрасцу структуре цене, премија се, такође, исказује са и без пореза за неживотна осигурања. 
Премија је фиксна и не може се мењати током важења уговора о осигурању. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача 
је у обавези да уз понуду достави: 
Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење 
посла, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности 
60 дана дуже од рока важења уговора (гласи на ЈКП Водовод и канализација). ранг). 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом, 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 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници оснивача. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку услуге осигурања''. 
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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. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том 
приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, 
понуда ће се одбити, као неприхватљива. 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена (премија).  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   
Уколико две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок исплате штета. 
 
17. 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 нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 
 
18. 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. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за 
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на e- mail: jkpvodovodnp@gmail.com  факсом на број: 
020/316-847  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу ЈКП Водовод и канализација, ул. 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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28. Новембар бр. 35, 36300 Нови Пазар.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту 
права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања  и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. Закона, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 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 из члана 149. ставови. 3. и 4. Закона, 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. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона 
 

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

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

1) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – услуге осигурања имовине и лица 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ VI  - 1 

Образац понуде за Партију 1. Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

Понуда број ________ од   ______________________за јавну набавку услуге осигурања бр. 1.2.7/19 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  
Порески  идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 
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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 
 

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. 

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:  
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 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, отребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког онуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
 

Партија 1. Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

Предмет осигурања 
(основни и допунски 

ризици) 

Основица за 
обрачун 
премије 

(у динарима) 

Премијска 
стопа за 
основни 

ризик 

Премија 
без 

пореза 
(у динарима) 

Премија са 
порезом 

(у динарима) 

Осигурање од пожара, ризика 
лома машина и других 

опасности 

    

У К У П Н О   
Осигурање почиње да важи за све ризике од момента закључења уговора (без каренце). 
Осигурање важи 24 часа.  
Проценат  вредности набавке који се поверава подизвршиоцу износи __________________ а односи се на 
део предмета набавке  _______________________ 
Месечне рате Уговарач осигурања плаћаће Осигуравачу најкасније _____________ дана од истека услуге 
осигурања за претходни месец. 
Уплату извршити на текући рачун бр. ________________________ који се води код Банка ________________  
Начин плаћања премије: Плаћање премије за осигурање имовине je у 12  месечних рата,  
Рок важења понуде __________________ дана. 
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
Рок исплате штета ____________ дана. 

 

Датум Понуђач 
М. П. 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ VI  - 2 

Образац понуде за Партију 2. Колективно осигурање запослених 

Понуда број ________ од   ______________________за јавну набавку услуге осигурања бр. 
1.2.7/19ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески  идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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1) 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 

 
       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. 

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: 
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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. 
 

Осигурање почиње да важи за све ризике од момента закључења уговора (без каренце). 
Осигурање важи 24 часа ( на обављању и ван обављања редовног занимања).  
Проценат  вредности набавке који се поверава подизвршиоцу износи __________________ а односи се на 
део предмета набавке  _______________________ 
Месечне рате Уговарач осигурања плаћаће Осигуравачу најкасније ________ дана од истека услуге 
осигурања за претходни месец. 
Уплату извршити на текући рачун бр. ________________________ који се води код Банка ________________  
Начин плаћања премије: Плаћање премија за осигурање запослених је  у 12  месечних рата,  
Рок важења понуде __________________ дана. 
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
Рок исплате штета ____________ дана. 

 

Датум Понуђач 
М. П. 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ VI  - 3 

Образац понуде за Партију 3. Основно осигурањe службених возила    

Понуда број ________ од   ______________________за јавну набавку услуге осигурања бр. 1.2.7/19 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески  идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

ПАРТИЈА 2. Колективно осигурање запослених 

Колективно осигурање запослених, за покривеност свих 24 часа за 178 радника  

 Осигурани ризик Осигурана 
сума (динара) 

Премија по једном лицу 
(динара) 

Износ премије на период од 12 
месеци 

(динара без ПДВ-а) 
2.1. Смрт услед незгоде 250.000.00    
2.2. Смрт усред болести 125.000,00    
2.3 За инвалидитет   500.000,00    
2.4. Трошкови лечења 200.000,00    
2.5. Лом костију 5.000,00    



Конкурсна документација за јавну набавку осигурања број 1.2.7/19                                    23/37 
 

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 
 

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.)  

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: 
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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. 
 

ПАРТИЈА  3. - Основно осигурањe службених возила     

Наручилац задржава право да одступи од процењеног броја возила за осигурање. 

Осигурање почиње да важи за све ризике од момента закључења уговора (без каренце). 
Осигурање важи 24 часа ( на обављању и ван обављања редовних послова из области делатности предузећа)  
Проценат  вредности набавке који се поверава подизвршиоцу износи __________________ а односи се на 
део предмета набавке  _______________________ 
Уговарач осигурања плаћаће Осигуравачу премију за осигурање возила за сваку појединачно издату полису 
и достављени рачун. 
Уплату извршити на текући рачун бр. ________________________ који се води код Банка ________________  
Рок важења понуде __________________ дана. 
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
Рок исплате штета ____________ дана. 
 
Напомена:  Калкулацију премије ауто  одговорности доставити без обрачунатог бонуса и малуса.  
 

Marka i tip vozila Namena 
vozila 

Premij
ski 

stepen 

Snaga 
motor
a kw 

Nosivo
st  

Registarski 
broj Broj šasije 

1.  ŠKODA  OKTAVIA putničko P-2 77 / NP-023-DJ TMBB521ZX82185475 
2.  FIAT  PANDA putničko P-4 40 / NP-034-PR ZFA141A0001987514 
3.  FIAT  DOBLO putničko P-4 46 / NP-075-MV ZFA22300005024926 
4.  FIAT  DOBLO putničko P-4 74 / NP-075-SH ZFA22300005177903 
5.  FIAT  DOBLO putničko P-4 74   ZFA22300005120596 
6.  FIAT  DOBLO putničko P-4 74   ZFA22300005083437 

7.  KOMBI  
VOLKSWAGEN putničko P-3 37 / NP-068-TF WV2ZZZ25ZDH050496 

8.  KOMBI  
VOLKSWAGEN putničko P-3 42 / NP-068-VO WV2ZZZ25ZJH126765 

9.  KOMBI  
VOLKSWAGEN putničko P-3 57 / NP-069-MX WV2ZZZ70ZFH106338 

10.  KOMBI  
VOLKSWAGEN teretno P-3 /  980 

kg NP-069-NA WV2ZZZ25ZJH086314 

11.  KIA putničko P-1 69,05  NP-016-KŠ KNESF06325KO77047 
12.  FAP 19/21 teretno P-1 /  10t NP-068-RC 119220 
13.  FAP 19/21 teretno P-1 /  10t NP-074-DB 119032 

14.  SPECIJALNO VOZILO  
“WOMA” 

Specijalno 
vozilo P-4 184 / NP-045-RH WMAN08ZZ2EY310555 

15.  “CESE” BAGER Gradevins
ka mašina P-3 89 / NP-AAI-84 FNH695STNGHH02304 

16.  “CESE” BAGER Gradevins
ka mašina P-3 89 / NP-AAK- 91 FNH695STNZHHC9607 

17.  MINI BAGER Gradevins
ka mašina P-3 13,40 / NP-AAJ-33 WNCE1202KPAL03181 

18.  TRAKTOR  P-3 35,60 / NP-AAJ-46 MEA62887UH1126753 

19.  TRAKTORSKA  
PRIKOLICA prikolica P-3 / 5000k

g NP-71-AAC RS3M525A1H4103 
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Датум Понуђач 

М. П. 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
 
 
 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

VII -1      У Г О В О Р 
O ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА, РИЗИКА ЛОМА МАШИНА И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

 
Закључен између: 
 
1. Јавно комунално предузеће ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
са седиштем у Новом Пазару, ул. 28.Новембар број 35  
ПИБ:101788008,  
Mатични број 07194129 
Tекуђи рачун број 160-7245-69,  
телефон:  020-311-773,  
телефакс: 020-316-847,  
кога заступа  директор Ханефија Брњичанин  (у даљем тексту: Осигураник) и 
 
2 .____________________________________________  
са седиштем _________________________________________ 
ПИБ:_____________________ 
матични број: ____________________ 
Tекући рачун број ______________________,  _____________________________ банка 
телефон: ____________________________,  
телефакс: ___________________________, 
кога заступа,   ___________________________________________________ (у даљем тексту: Осигуравач)    
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, Планом јавних набавки за 2019 на основу позива за достављање понуда број 
____________ од ___________ године, спровео поступак јавне набавке мале вредности  бр, 1.2.7/19 - 
осигурања имовине, лица и возила; 
- да је Понуђач __________________________________________________________________________, 
доставио Понуду број _____________ од ___________________. године, заведену под бројем: ________ 
од _________________ године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;   
- да Понуда број ____________________ од __________________ године од понуђача у потпуности 
одговара спецификацији из обрасца понуде, који се налази у прилогу; 
 - да је Наручилац, на основу критеријума „најнижа понуђена цена“ изабрао најповољнију понуду 
понуђача. ________________________________________________________________________________ 
(наведене констатације попуњава Наручилац) 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора су услуге осигурања имовине, у складу са Обрасцом понуде, техничком 
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спецификацијом и Обрасцем структуре цене, који су саставни део овог уговора. 
Предметне услуге из претходног става обухватају осигурање од пожара, ризика лома машина и других 
опасности (имовину која је наведена у прилогу 1. и прилогу 2.) 
 

Члан 2. 
Закључењем овог уговора Осигуравач прихвата и преузима обавезу да осигурава имовину из члана 2.. 
овог уговора од ризика од пoжара, лома машина и других ризика и то: 

- Са откупом амортизације  
- Са откупом франшизе 

Члан 3. 
Вредност уговора без обрачунатог пореза је _______________________________ динара и представља 
висину премије  осигурања на годишњем нивоу.  
 

Члан 4. 
Осигураник плаћа премију осигурања осигурања имовине по испостављеној фактури у 12 месечних рата, 
у року од ____________  дана од дана пријема рачуна у ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар. Плаћање 
се врши уплатом на рачун понуђача. 
Уз рачун који је насловљен на наручиоца: ЈКП Водовод и канализација, ул.28.Новембар бр.35, 36300 Нови 
Пазар,  
Осигуравач је у обавези да достави Оригиналне полисе осигурања, јер једино у том случају се сматра да је 
примљен исправан рачун. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 
Члан 5. 

Осигуравач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора Осигуранику преда одговарајућу 
Полису осигурања, које садрже све најважније елементе у складу са важећим  законским одредбама, као 
и услове о осигурању у складу са предметом Уговора. 
Полисе осигурања и услови о осигурању су саставни део Уговора. 
 

Члан 6. 
Осигуравач је дужан да у року од 3 дана од дана обавештења осигураника о настанку штетног случаја 
изврши извиђај и процену штете на терену. 

Члан 7. 
Осигуравач је дужан да изврши исплату суме осигурања односно штете најкасније у року од ______ дана, 
од дана комплетирања документације. 
Уколико осигуравач не изврши уговорене обавезе које су предмет овог Уговора у уговореном року, 
Наручилац има право да наплати уговорену казну и то 0,2% од вредности уговора за сваки дан 
закашњења  а највише у укупном износу од 10% од вредности Уговора на основи исправе о обрачунатој 
уговореној казни, 
Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе у уговореном року, под условом да одмах 
по доцњи саопшти Осигуранику да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења 
није дошло због узрока за које Осигуравач не одговара. 
Наплатом уговорене казне наручилац не губи право на накнаду штете. 
У случају закашњења  из става 1 овог члана првенствено се обрачунава уговорена казна. 
 

Члан 8. 
У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, 
уговор се може једнострано раскинути. 
У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу 
уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора. 
Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним актом, уговорне стране ће регулисати 
међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида уговора. 
Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Понуђача, Понуђач је 
дужан да му надокнади штету у целини.  
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на 
њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као 
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средство обезбеђења према трећим лицима 
 

Члан 9. 
Осигуравач ће услугу обавити квалитетно у складу са правилима струке из области осигурања, добрим 
пословним обичајима и пословном етиком. 
Осигуравач ће пружити сву неопходну стручну помоћ при комплетирању документације у случају настанка 
осигураног случаја. 
У случају неадекватно извршене   услуге Наручилац задржава право да о томе обавести Осигуравача, који 
је дужан да отклони све евентуалне недостатке у року од 3 дана од дана пријема обавештења. 
Уколико Осигуравач не испуни своју обавезу на начин и у уговореном року, Наручилац има право да 
једнострано раскине уговор у писаној форми. 
 

Члан 10. 
Осигуравач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу  услова из поступка јавне набавке која наступи током важења уговора о јавној набавци и да 
је документује на прописан начин. 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно. За случај спора по овом уговору 
признаје се надлежност Основног суда у Новом Пазару. 
 

Члан 12. 
За све што овим Уговором није регулисано, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
Све измене и допуне овог Уговора регулисаће се посебним анексом уговора. 

 
Члан 13. 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна и закључује се на период од 12 месеци 

 
Члан 14. 

Овај Уговор сачињен је у шест (6) истоветних  примерка, по три (3) примерка за  сваку уговорну страну. 
 
 
    ЗА ОСИГУРАВАЧА                                                                                                         ЗА ОСИГУРАНИКА 
                                                                                                                                                  Директор 
  
   ___________________                                                          _________________________ 

                                                                 М.П.                                             Ханефија Брњичанин дипл.инг.маш 

 

 
VII -2      У Г О В О Р 

ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Закључен између: 
 
1. Јавно комунално предизеће ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
са седиштем у Новом Пазару, ул. 28.Новембар број 35  
ПИБ:101788008,  
Mатични број 07194129 
Tекуђи рачун број 160-7245-69 Банка „ИНТЕСА“ 
телефон: 020-311-773,  
телефакс: 020-316-847,  
кога заступа  директор Ханефија Брњичанин  (у даљем тексту: Осигураник) и 
 
 2 .____________________________________________  
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са седиштем _________________________________________ 
ПИБ:_____________________ 
матични број: ____________________ 
Tекући рачун број ______________________,  _____________________________ банка 
телефон: ____________________________,  
телефакс: ___________________________, 
кога заступа,   ___________________________________________________ (у даљем тексту: Осигуравач)    
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, Планом јавних набавки за 2019 на основу позива за достављање понуда број 
_____________ од _______________ године, спровео поступак јавне набавке мале вредности  бр, 1.2.7/19 
- осигурања имовине, лица и возила; 
- да је Понуђач __________________________________________________________________________, 
доставио Понуду број _____________ од ___________________. године, заведену под бројем: ________ 
од _________________ године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;   
- да Понуда број ____________________ од __________________ године од понуђача у потпуности 
одговара спецификацији из обрасца понуде, који се налази у прилогу; 
 - да је Наручилац, на основу критеријума „најнижа понуђена цена“ изабрао најповољнију понуду 
понуђача. ________________________________________________________________________________ 
(наведене констатације попуњава Наручилац) 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је колективно осигурање радника од последице несрећног случаја (незгоде), 
запослених у Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Нови Пазар по усвојеној Понуди: 
_______________________ од _______________. године. Овај Уговор  се закључује на период  од годину 
дана.  

Члан 2. 
Понуђена премија (цена), на услуге из члана 1. овог уговора  без пореза износи _______________  динара 
и представља висину премије  осигурања на годишњем нивоу и не може се мењати  до коначне 
реализације уговора. 
У случају промене броја запослених у ЈКП Водовод и канализација уз обострану сагласност уговорних 
страна понуђена  премија се може кориговати анексом  уговора. 
 

Члан 3. 
Осигураник плаћа премију осигурања запослених по испостављеној фактури у 12 месечних рата, у року од 
____________  дана од дана пријема рачуна у ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар. Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
Уз рачун који је насловљен на наручиоца: ЈКП Водовод и канализација , ул.28.Новембар бр. 35, 36300 Нови 
Пазар, Осигуравач је у обавези да достави Оригиналне полисе осигурања, јер једино у том случају се 
сматра да је примљен исправан рачун. 

Члан 4. 
Осигуравач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора Осигуранику преда одговарајућу 
Полису осигурања, које садрже све најважније елементе у складу са важећим  законским одредбама, као 
и услове о осигурању у складу са предметом Уговора. 
Полисе осигурања и услови о осигурању су саставни део Уговора. 
 

Члан 5. 
Понуђач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим пословним 
обичајима. 
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга, недостаци ће 
бити записнички констатовани од стране овлашћених представника Осигуравача и Наручиоца. Понуђач је 
дужан да у року од три дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, отклони записнички 
утврђене недостатке, у противном Наручилац задржава право да раскине Уговор. 

 
Члан 6. 
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Услуга која је предмет јавне набавке мора у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и да у 
свему испуњава захтеве из техничке спецификације јавне набавке и конкурсне документације.  
 

Члан 7. 
Осигуравач је дужан да у року од ________ дана од дана обавештења осигураника о настанку штетног 
случаја изврши извиђај и процену штете на терену. 
 

Члан 8. 
Осигуравач је дужан да изврши исплату суме осигурања односно штете најкасније у року од 
______________  дана, од дана комплетирања документације. 

 
Члан 9. 

Уколико осигуравач не изврши уговорене обавезе које су предмет овог Уговора у уговореном року, 
Наручилац има право да наплати уговорену казну и то 0,2% од врдности уговора за сваки дан закашњења  
а највише у укупном износу од 10% од вредности Уговора на основи исправе о обрачунатој уговореној 
казни, 
Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе у уговореном року, под условом да одмах 
по доцњи саопшти Осигуранику да задржава право на уговорну казну и под условом да до 
закашњењаније дошло због узрока за које Осигуравач не одговара. 
Наплатом уговорене казне наручилац не губи право на накнаду штете. 
У случају закашњења  из става 1 овог члана првенствено се обрачунава уговорена казна. 
 

Члан 10. 
У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, 
уговор се може једнострано раскинути. 
У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу 
уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора. 
Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним актом, уговорне стране ће регулисати 
међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида уговора. 
Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Понуђача, Понуђач је 
дужан да му надокнади штету у целини.  
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на 
њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као 
средство обезбеђења према трећим лицима 
 

Члан 11. 
Осигуравач ће услугу обавити квалитетно у складу са правилима струке из области осигурања, добрим 
пословним обичајима и пословном етиком. 
Осигуравач ће пружити сву неопходну стручну помоћ при комплетирању документације у случају настанка 
осигураног случаја. 
У случају неадекватно извршене  услуге Наручилац задржава право да о томе обавести Осигуравача, који 
је дужан да отклони све евентуалне недостатке у року од 3 дана од дана пријема обавештења. 
Уколико Осигуравач не испуни своју обавезу на начин и у уговореном року, Наручилац има право да 
једнострано раскине уговор у писаној форми. 

Члан 12. 
Осигуравач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу  услова из поступка јавне набавке која наступи током важења уговора о јавној набавци и да 
је документује на прописан начин. 

Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно. За случај спора по овом уговору 
признаје се надлежност Основног суда у Новом Пазару. 
 

Члан 14. 
За све што овим Уговором није регулисано, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
Све измене и допуне овог Уговора регулисаће се посебним анексом уговора. 
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Члан 15. 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна и закључује се на период од 12 месеци 
 

Члан 16. 
Овај Уговор сачињен је у шест (6) истоветних  примерка, по три (3) примерка за  сваку уговорну страну. 
 
 
    ЗА ОСИГУРАВАЧА                                                                                                         ЗА ОСИГУРАНИКА 
                                                                                                                                                  Директор 
  
   ___________________                                                          __________________________ 

                                                                 М.П.                                             Ханефија Брњичанин дипл.инг.маш 

 

 
 

VII -3      У Г О В О Р    
ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

 
Закључен између: 
 
1. Јавно комунално предизеће ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
са седиштем у Новом Пазару, ул. 28.Новембар број 35  
ПИБ: 101788008,  
Mатични број:  07194129 
Tекући рачун број 160-7245-69 Банка ИНТЕСА,  
телефон:  020-311-773,  
телефакс: 020-316-847,  
кога заступа  Ханефија Брњичанин, директор  (у даљем тексту: Осигураник) и 
 
 2 .____________________________________________  
са седиштем _________________________________________ 
ПИБ:_____________________ 
матични број: ____________________ 
Tекући рачун број ______________________,  _____________________________ банка 
телефон: ____________________________,  
телефакс: ___________________________, 
кога заступа,   ___________________________________________________ (у даљем тексту: Осигуравач)    
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, Планом јавних набавки за 2019 на основу позива за достављање понуда број 
____________ од ______________ године, спровео поступак јавне набавке мале вредности  бр, 1.2.7/19 - 
осигурања имовине, лица и возила; 
- да је Понуђач __________________________________________________________________________, 
доставио Понуду број _____________ од ___________________. године, заведену под бројем: ________ 
од _________________ године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;   
- да Понуда број ____________________ од __________________ године од понуђача у потпуности 
одговара спецификацији из обрасца понуде, који се налази у прилогу; 
 - да је Наручилац, на основу критеријума „најнижа понуђена цена“ изабрао најповољнију понуду 
понуђача. ________________________________________________________________________________ 
(наведене констатације попуњава Наручилац) 
 

Члан 1. 
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Предмет овог уговора је набавка услуге осигурања возила у свему према техничкој спецификацији и 
понуди Понуђача број _______ од ________. године.  
 

Члан 2. 
Вредност уговора износи ____________________ динара без пореза , односно _________________  
динара са порезом. У цену из понуде Понуђача урачунати су сви трошкови неопходни за извршење 
набавке.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Вредност уговора ће бити укупна процењена вредност јавне набавке.  
 

Члан 3. 
Осигуравач прихвата и преузима обавезу да Осигуранику осигурава моторна возила од аутоодговорности 
за штете причињене трећим лицима. 

Члан 4. 
Осигуравач је обавезан да Осигуранику изда полисе обавезног осигурања моторних возила на период од 
годину дана, почевши од дана истека регистрације, посебно за свако возило, а према условима и висини 
премије осигурања из члана 3. овог Уговора. 
Саставни део овог Уговора чине Општи и Посебни услови осигурања и полисе осигурања из става 1. овог 
члана. 
Понуђач је доставио услове осигурања који су саставни део овог уговора. 

 
Члан 5. 

Понуђач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим пословним 
обичајима. 
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга, недостаци ће 
бити записнички констатовани од стране овлашћених представника Осигуравача и Наручиоца. Понуђач је 
дужан да у року од три дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, отклони записнички 
утврђене недостатке, у противном Наручилац задржава право да раскине Уговор. 

 
Члан 6. 

Услуга која је предмет јавне набавке мора у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и да у 
свему испуњава захтеве из техничке спецификације јавне набавке и конкурсне документације.  
 

Члан 7. 
Осигураник  ће плаћање премије из члана 3. oвог  Уговора извршити по издатим полисама и рачунима  у 
року од ______ дана од дана пријема рачуна у Јавно комунално предизеће Водовод и канализација Нови 
Пазар. 

Члан 8. 
Када настане осигурани случај, односно дође до саобраћајне незгоде, Осигураник, односно возач дужан 
је да пријави саобраћајну незгоду надлежном органу унутрашњих послова и на месту саобраћајне незгоде 
присуствују увиђају, уколико објективне околности то дозвољавају. 
Осигураник је дужан да најдаље у року од три дана од дана настанка осигураног случаја обавести 
Осигуравача, уз детаљан опис околности под којима је дошло до настанка осигураног случаја. 
 

Члан 9. 
По пријему пријаве о насталом осигураном случају, Осигуравач је дужан да одмах приступи утврђивању и 
процени штете. 
Уколико утврди да пријава штете нема комплетну документацију о истом ће, у року од 3 (три) дана, 
писмено обавестити Осигураника, у противном сматраће се да је картон штете комплетан. 
 

Члан 10. 
Осигуравач се обавезује да исплату штете изврши у року од ______________ дана рачунајући од дана   
када је  добио обавештење од Осигураника да се осигурани случај  догодио. 
 

Члан 12. 



Конкурсна документација за јавну набавку осигурања број 1.2.7/19                                    32/37 
 

Осигуравач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу  услова из поступка јавне набавке која наступи током важења уговора о јавној набавци и да 
је документује на прописан начин. 

Члан 13. 
Уколико осигуравач не изврши уговорене обавезе које су предмет овог Уговора у уговореном року, 
Наручилац има право да наплати уговорену казну и то 0,2% од вредности уговора за сваки дан 
закашњења  а највише у укупном износу од 10% од вредности Уговора на основи исправе о обрачунатој 
уговореној казни, 
Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе у уговореном року, под условом да одмах 
по доцњи саопшти Осигуранику да задржава право на уговорну казну и под условом да до 
закашњењаније дошло због узрока за које Осигуравач не одговара. 
Наплатом уговорене казненаручилац не губи право на накнаду штете. 
Услучају закашњења  из става 1 овог члана првенствено се обрачунава уговорена казна. 
 

Члан 14. 
У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, 
уговор се може једнострано раскинути. 
У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу 
уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора. 
Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним актом, уговорне стране ће регулисати 
међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида уговора. 
Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Понуђача, Понуђач је 
дужан да му надокнади штету у целини.  
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на 
њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као 
средство обезбеђења према трећим лицима 
. 

Члан 15. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно. За случај спора по овом уговору 
признаје се надлежност Основни суд у Новом Пазару. 
 

Члан 16. 
За све што овим Уговором није регулисано, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
Све измене и допуне овог Уговора регулисаће се посебним анексом уговора. 
 

Члан 17. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна и закључује се на период од 12 месеци. 
 

Члан 18. 
Овај Уговор сачињен је у шест (6) истоветних  примерка, по три (3) примерка за  сваку уговорну страну. 
 
    ЗА ОСИГУРАВАЧА                                                                                                         ЗА ОСИГУРАНИКА 
                                                                                                                                                  Директор 
 
   ___________________                        _________________________________   

                                                                      М.П.                                             Ханефија Брњичанин дипл.инг.маш 
 
 
 

VIII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
  
VIII – 1  - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/215. и 
68/2015.) и члана 2. став 1. тачка 6. подтачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
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документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' 
бр. 86/2015.), понуђач ______________________________, доставља структуру понуђене цене, како следи 
у табели: 

Наручилац: ЈКП Водовод и канализација, Нови Пазар, ул. 28. Новембар 35 
Понуђач: _____________________________________  
седиште   _____________________________________ 
ПИБ, ______________  
МБ _____________  
текући  рачун _____________________банка _________________  
 
Структура понуђене цене исказује се за понуђену цену  на годишњем нивоу, у складу са табелом. 
Понуђена цена је фиксна и непромењива. 
Упутство за попуњавање обрасца: 
Понуђач је дужан да попуни образац структуре цене тако што ће исказати понуђене на годишњем нивоу. 

Предмет осигурања (основни и 
допунски ризици) 

Основица за 
обрачун 
премије 

(у динарима) 

Премијска 
стопа за 

основни ризик 

Премијa без 
пореза 

(у динарима) 

Премија са 
порезом 

(у динарима) 

1 2 3 4 5 
Грађевински објекти (од ризика 
пожара и неких других опасности (без 
учешћа у штети)) 

 
8.391.845,49 

   

Пумпе и електрични уређаји (од лома 
машина без учешћа у штетном 
догађају; на уговорену вредност; без 
доплатка за откуп амортизоване 
вредности код делимичних штета) 

12.080.739,42 

   

УКУПНО 20.472.584,91    

УКУПНО  за Партију 1.  
Осигурање од пожара, ризика лома машина и других опасности 

  

 
 

 
Датум __________године        ПОНУЂАЧ 

                                          М.П.                        _______________________                                                                           
(потпис овлашћеног лица) 
 

VIII – 2  - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/215. и 
68/2015.) и члана 2. став 1. тачка 6. подтачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' 
бр. 86/2015.), понуђач ______________________________, доставља структуру понуђене цене, како следи 
у табели: 

 
Наручилац: ЈКП Водовод и канализација, Нови Пазар, ул. 28. Новембар 35 
 
Понуђач: _____________________________________  

седиште   _____________________________________ 

ПИБ, ______________  
МБ _____________  
текући  рачун _____________________банка _________________  
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Структура понуђене цене исказује се за понуђену цену  на годишњем нивоу, у складу са табелом. 
Понуђена цена је фиксна и непромењива. 
Упутство за попуњавање обрасца: 
Понуђач је дужан да попуни образац структуре цене тако што ће исказати понуђене на годишњем нивоу. 
Колективно осигурање запослених по службеној евиденцији наручиоца 24 часа дневно 365 дана у 
години, у свако време и на сваком месту (при обављању послова редовног занимања  и изван 
обављања послова редовног занимања). Број запослених: 178 

Осигуравајуће покриће 
Основица за 

обрачун премије 
(у динарима) 

Премијска 
стопа за 

основни ризик 

Премија без 
пореза 

(у динарима) 

Премија sa 
порезom 

(у динарима) 

2.1. Смрт услед незгоде 250.000.00 динара    
2.2. Трајни инвалидитет 125.000,00 динара    
2.3. Смрт услед болести 500.000,00 динара    
2.4. Трошкови лечења 200.000,00 динара    
2.5. Лом костију 5.000,00 динара    

Укупна премија    

 
 

 
Датум __________године        ПОНУЂАЧ 

                                          М.П.                        _______________________   
                                                (потпис овлашћеног лица) 

 
 
VIII – 3  - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/215. и 
68/2015.) и члана 2. став 1. тачка 6. подтачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' 
бр. 86/2015.), понуђач ______________________________, доставља структуру понуђене цене, како следи 
у табели: 

 
Наручилац: ЈКП Водовод и канализација, Нови Пазар, ул. 28. Новембар 35 
 
Понуђач: _____________________________________ седиште_____________________________________ 

ПИБ, ______________  

МБ _____________  
текући  рачун _____________________ банка _________________  
Структура понуђене цене исказује се за понуђену цену  на годишњем нивоу, у складу са табелом. 
Понуђена цена је фиксна и непромењива. 
Упутство за попуњавање обрасца: 
Понуђач је дужан да попуни образац структуре цене тако што ће исказати понуђене на годишњем нивоу. 

Марка и тип возила Врста 
возила 

Пре
мијс
ки 

степ
ен 

Снага 
мотора 

kw 

Носив
ост  

Година 
производ

ње 

Обавезно (основно) 
осигурање за период  

од годину дана у 
динарима 

1.  ŠKODA  OKTAVIA Путничко P-2 77 / 2008  
2.  FIAT  PANDA Путничко P-4 40 / 2002  
3.  FIAT  DOBLO Путничко P-4 46 / 2001  
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Датум _____________године        ПОНУЂАЧ 

                                          М.П.                        _______________________   
                                                   (потпис овлашћеног лица) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  FIAT  DOBLO Путничко P-4 74 / 2003  
5.  FIAT  DOBLO Путничко P-4 74 

 
2001  

6.  FIAT  DOBLO Путничко P-4 74 
 

2002  
7.  KOMBI  VOLKSWAGEN Путничко P-3 37 / 1984  
8.  KOMBI  VOLKSWAGEN Путничко P-3 42 / 1985  
9.  KOMBI  VOLKSWAGEN Путничко P-3 57 / 1995  
10.  KOMBI  VOLKSWAGEN Теретно P-3 /  980 kg 1988  
11.  KIA Путничко P-1 69,05  2005  
12.  FAP 19/21 Теретно P-1 /  10t 1999  
13.  FAP 19/21 Теретно P-1 /  10t 1999  

14.  
SPECIJALNO VOZILO  
“WOMA” 

Специјално 
возило 

P-4 184 / 2013  

15.  “CESE” BAGER 
Грађевинска 

машина 
P-3 89 / 2016  

16.  “CESE” BAGER 
Грађевинска 

машина 
P-3 89 / 2019  

17.  MINI BAGER 
Грађевинска 

машина 
P-3 13,40 / 2017  

18.  TRAKTOR 
Радна 

машина 
P-3 35,60 / 2017  

19.  
TRAKTORSKA  
PRIKOLICA 

Приколица P-3 / 
5000k
g 

2017  

Укупна премија за период осигурања од годину дана у динарима  
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач .______________________________________________  

                                                                                                       [навести назив понуђача],  

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 
 

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

 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________________ ,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
– Услуга осигурање имовине, запослених и возила бр. 1.2.7/19. 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. 
 
 
 

XII  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  
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач. __________________________________________________________ у поступку јавне набавке – 
Услуга осигурање имовине запослених и возила бр. 1.2.7/19. поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
немају забрану обавлљања 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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