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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 6819 од 09.09.2019. године и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку, број 6820 од 09.09.2019. године, 
припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 за јавну набавку услуга - 
 Осигурање имовине и лица 

ЈНМВ-20/2019 
 
Конкурсна документација садржи: 
Поглавље Назив поглавља Страна 

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

III 

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

4 

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

 
 

11 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 
VI Образац понуде 26 
VII Модел уговора  30 
VIII Образац трошкова припреме понуде 33 
IX Образац изјаве о независној понуди 34 

X 
Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни 

35 

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

 
37 

XII Менично овлашћење - писмо  38 
XII а Менично овлашћење - писмо  40 

 
Укупан број страна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности је 
41. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац.   
Адреса: Цара Лазара 3/1, Обреновац.  
ПИБ: 101935647  
Матични број: 07041985 
Шифра делатности: 3811  
Интернет страница: www.jkpobrenovac.ogr.rs.  
2. Врста поступка јавне набавке 
На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) предметни поступак се спроводи као поступак јавне набавке мале 
вредности.  
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈНМВ-20/2019 је набавка услуга – Осигурање имовине и 
лица. 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању 
резервисана јавна набавка. 
6. Рок за достављање понуда и отварање понуда 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 
Обреновац – дирекција предузећа код секретарице директора канцеларија на првом 
спрату у времену од 7,00 до 15,00 часова (понедељак – петак), са назнаком: ,,НЕ 
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-
20/2019 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 18.09.2019. године до 11.00 часова, без обзира на 
начин достављања. 
7. Отварање понуда 
Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 18.09.2019. године, са почетком у 12ºº 
часова, у просторијама дирекције ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 
Обреновац и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени 
представници понуђача могу активно учествовати. Присутни представници понуђача, 
пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење 
за учешће у поступку отварања понуда. 
8. Контакт (лице или служба)  
Сектор Комерцијале и набавке, Е - маил адреса: komercijalajkp@gmail.com. 
 
Напомена: Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора. 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈНМВ-20/2019 је набавка услуге – 

Осигурање имовине и лица. 
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 – Услуге осигурања. 
3. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

За набавку услуга – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ 20/2019 
 

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

1.1 Грађевински објекти – Управна зграда -стари и нови део , на књиговодствену набавну вредност на дан 
31.12.2018.год 22.125.936,01 

1.1.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
 

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

1.1.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  22.125.936,01 

1.2 Грађевински објекти – зелена пијаца , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 46.859.539,17 
1.2.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.2.2 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик  468.595,39 
1.2.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања   46.859.539,17 
1.3 Грађевински објекти – Бања, на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 30.190.171,58 
 
 
1.3.1 

Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.3.2 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик  301.901,72 
1.3.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  30.190.171,58 
1.4 Грађевински објекти – Гробља , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 49.244.271,06 
1.4.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.4.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  49.244.271,06 
1.5 Грађевински објекти – Рециклаже на депонији , на књиговодствену набавну вредност на дан 

31.12.2018.год 94.236.580,09 
1.5.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.5.2 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик  942.365,80 
1.5.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  94.236.580,09 
1.6 Грађевински објекти – Рециклаже на депонији -Стубна трафо станица са далеководом, на 

књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 9.563.316,45 
1.6.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.6.2 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик  95.633,16 
1.6.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  9.563.316,45 
1.7 Остали грађевински објекти , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год  18.157.552,43 
1.7.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.7.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  18.157.552,43 
1.8 Остали грађевински објекти-ограде  , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год  1.866.371,08 
1.8.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.8.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  1.866.371,08 
1.9 Конто 02410-грађевински објекти – Локали и продавнице , на књиговодствену набавну вредност на дан 

31.12.2019.год 69.736.654,10 
1.9.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.9.2 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик  697.366,54 
1.9.3 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први ризик  697.366,54 
1.9.4 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  69.736.654,10 
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1.10 Опрема – рециклаже на депонији , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019.год 71.384.049,49 
1.10.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.10.2 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик  713.840,49 
1.10.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања  71.384.049,49 
1.11 Опрема – Зелена пијаца , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 9.307.397,29 
1.11.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.11.2 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик  930.739,73 
1.11.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 9.307.397,29 
1.12 Опрема – Бања , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 206.670.33 
1.12.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.12.2 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први ризик  20.667,03 
1.12.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 206.670.33 
1.13 Опрема – Гробља у осталим објектима , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 2.232.290,34 
1.13.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.13.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 2.232.290,34 
1.14 Опрема у осталим објектима , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 24.996.244,84 
1.14.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штетa  

1.14.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 24.996.244,84 
1.15 Књиге трајне вредности и дела ликовне уметности - слике 169.895,00 
1.15.1 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 14.199.828,11 
1.13 Залихе Класе 1 и конто 02630 (ОС у маг.) , на суму осигурања  10.958.538,79 
1.13.1 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 10.958.538,79 
   

2 Осигурање машина од лома и неких других опасности  
 

2.1 Опрема  , на књговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 73.775.984,01 
2.1.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
2.1.2 Откуп франшизе   

2.2 Механичка опрема у саставу ГО -  водоводна и канализацина мрежа у управној згради на СО 602.272,83 

2.2.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
2.2.2 Откуп франшизе   
2.3 Механичка опрема у саставу ГО -  ННМ  у управној згради на СО 1.626.872,96 
2.3.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
2.3.2 Откуп франшизе   

2.4 Механичка опрема у саставу ГО -  Инсталације грејања  у управној згради на СО 499.627,62 

2.4.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
2.4.2 Откуп франшизе   
2.5 Стубна трафо-станица ,подземна и ваздушна електромрежа ,топлотна подстаница, на књговодствену 

набавну вредност на дан 31.12.2018.год 12.904.271,935 
2.5.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
2.5.2 Откуп франшизе   
   

3 Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја   
 

3.1 ПЦ рачунари -комплет  , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2018.год 9.192.353,46 
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3.1.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
3.1.2 Откуп франшизе   
      
4 Комбиновано осигурање преносне технике и сличних уређаја    

4.1 ПТ - лап-топови  , на суму осигурања  112.454,98 
4.1.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
4.1.2 Откуп франшизе   
   

5 Осигурање провалне крађе и разбојништва без учешћа у штети  
5.1 Опрема у управној згради   ,  на суму осигурања на Први  Ризик  500.000,00 
5.1.1 Ноћни чувар без контролног сата   
5.2 Залихе  у управној згради и магацину   ,  на суму осигурања на Први Ризик  500.000,00 
5.2.1 Ноћни чувар без контролног сата  

5.3 Опрема   у згради на зел.пијаци   ,  на суму осигурања на Први Ризик  100.000,00 
5.4 Роба на консигн.у прод, на гробљу   ,  на суму осигурања на Први Ризик  100.000,00 
5.5 Роба у прод, на гробљу   ,  на суму осигурања на Први Ризик  50.000,00 

5.6 Новац у закључаној гвозденој благајни у управној згради, на суму осигурања   50.000,00 

5.6.1 Ноћни чувар без контролног сата   

5.7 Новац у закључаној гвозденој благајни у наплатном центру у улици Војводе Мишића 195,  на суму 
осигурања   100.000,00 

5.8 Новац у закључаној гвозденој благајни у прод. на гробљу,  на суму осигурања   50.000,00 

5.9 Новац  за време манипулације на  благајни у управној згради, на суму осигурања   100.000,00 

5.10 Новац  за време манипулације на  благајни у наплатном центру, на суму осигурања.   100.000,00 

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

5.12 Пренос пазара од благајне у управној згради до пословне банке (Војвођанска) ,  на суму осигурања.   100.000,00 

5.13 Пренос пазара од благајне у наплатном центру до пословне банке(Вовођанска)    ,  на суму осигурања.   100.000,00 

5.14 Пренос пазара од благајне продавнице на гробља до благајне у управ.згр.,  на суму осигурања.   50.000,00 

5.15 Пренос новца за превоз радника 1 мес. од  пословне банке до благајне у управној згради, на суму 
осигурања.   300.000,00 

5.16 Пренос новца за ЛД до 2 преноса мес. од  пословне банке  до благајне у управној згради, на суму 
осигурања.   500.000,00 

      
6 Осигурање опште одговорности без учешћа у штети.  

6.1 Јединствена сума осигурања за лица и ствари.  20.000,00 € 
6.2 Планиран укупан приход за 2019. годину.   450.000.000,00 РСД 
6.3 У покриће укључени и запослени. Број запослених 201.  

   

7 Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција и 
животно осигурање за ризик смрти услед болести . Укупан број запослених: 201 (просечна старост 46 година)     

7.1 Смрт услед несрећног случаја 900.000,00 
7.2 Осигурање живота за случај смрти  услед болести  200.000,00 
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7.3 Инвалидитет 100%-ни 1.800.000,00 
7.4 Болести  200.000,00 
7.5 Хирушке интервенције 100.000,00 
 Укупан број запослених 201  

 Додатни захтеви Наручиоца:  

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

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

 

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

 

 - Понуде без наведених клаузула неће се разматрати.    

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

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

8.2 Комбиновано осигурање моторних возила (АУТО КАСКО)   

8.2.1 Учешће у штети 20%    
8.2.2 Откупљена апсолутна франшиза  

8.2.3 Укључен ризик крађе у земљи    

8.2.4 
Укључен лом радног уређаја на  возилима  под редним бројевима 
1,2,4,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,22,38,43,45  и 46 са сумом осигурања за уређај од  20% од цене 
возила . 

 

 
Укључен лом возила у целини под редним бројевима 3,25,32,33,37,39,41,44,47,48,49,50,51,52,53,54 и 55 
на  суму  осигурања .  

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

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

8.3.2 Oсигурана сума за смрт услед несрећног случаја за једно лице 
 200.000,00 

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

   

 

Р.бр. Рег.бр. 
Врста возила 

Марка и тип 
Год.наб.

Број шасије Број мотора kw цм3 
Нос.-
бр.рег.м.-
ПС 

Новонабавна 
цена 

 

 1 BG 1731-
CT 

Teretno-
Cisterna za 
vodu 

Mercedes 1213/36 
Vatrosprem 

1990 367.00312006514 OM.367.910.10008585 96 5675 6500/2/1 3.890.862,00  

 2 SO 109 Radno Rovokopač 
IMT(Skip) 570-BV 
SLO 

1983 201010523 24851   -/1/- 1.709.282,00  

 3 BG 
AAB06 

Traktor IMT 539-1279 2006 601305204 456372 28.7 2500 -/1/1 983..117,50  

 4 BG 1252-
PA 

Teretno 
 

FAP1921RBK/38 
4x2 nad. Srbija 

2007 FAP1921RBK/38119870 2F132B-24175901 151 11040 8800/2/1 9.331.999,36  

 5 BG 1087-
NB 

Teretno KIA K 2500 PUDC 2006 KNESE06327K194189 D4BH635538 69 2475 1200/6/1 1.848.451,67  

 6 BG 1533-
UG 

Teretno Piaggio Porte 
Kipper-nadog. Italija 

2007 ZAPS8500000571626 HCO917658 47.8 1296 600/2/1 1.075.796,00  

 7 Inv 
K000023 

Radno- 
Mini 
rovokopač 

Eurocomach ES-
150.3 

2006 Br. Pokl L3EW231NSA 5906(L3E-147188-118)   -/1/ 2.695.162,59  

 8 BG 1322-
KT 

Putničko- 
Specijalno 
pogrebno 

Opel Vivaro 2007 WOLF780-C076946 M9RE780-C076946 84 1995 -/3/1 2.608.535,00  
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 9 BG 1452-
TU 

Teretno 
Smećar 

Iveko Eurorok ML  
180 E 25 

2007 F4AE3681DP1060475407ZCFA1TJ0302525670 184.75880 7155/3/1 9..898.834,17 
 

 

 10 BG ADB-
15 

Radno-
čistilica 

Šmit Cleango 400 2008 WSVS4D1P284010274 90497500704578 109 4250 -/2/1 13.048.011,74  

 11 BG ABL-
68 

Radno- 
Cisterna za 
čiš.ulica 

Dulevo 5000 Hidro-
Nemačka 

2009 5010L30013  F4AE0484C 460363 109 3920 -/1/1 16.252.887,87  

 12 BG 1584-
BZ 

Teretno KIA K 2900 2008 KNESE06428K339461 J38 294644 92 2902 1360/6/1 2.120.039,17  

 13 BG 1441-
BI 

Teretno 
Smećar 

Iveko Stralis AD 260 
S 31 

2007 WJME2NN0004331329 IVECOF2BEO0681BBC160872228 7790 11650/2/1 14.614.678,64  

 14 BG 1552-
DE 

Teretno 
Smećar 

Mercedes Axor 1824 2008 WDB9505011L345356 90291300748087 175 6374 6500/3/1 13.914.308,61  

 15 BG 1037-
DT 

Teretno 
Smećar 

Mercedes Axor 1825 2009 WDB9505011L452997 90291300822430 175 11320 6680/3/1 14.485.140,13  

 16 
 

BG 054-
RG 

Teretno 
Smećar 

Mercedes Atego 
1318 

2011 WDB9700631L539840 90091300886803 130 4249 4830/3/1 11.482.945,51  

 17 BG 112-
NX 

Teretno  
Auto podizač 

Mercedes Axor 1829 
4x2 

2009 WDB9505011L391697 90291500775464 210 6374 9180/3/1 10.415.977,74  

 18 BG 1140-
FM 

Teretno  MAN TGM 26.690 
6x4 BB 

2011 WMAN48ZZXBY259211 22828065582810 212.76871 14700/2/1 9.642.450,00  

 19 BG AAŠ-
18 

Radno 
Rovokopač 

JCB 3CX 2009 JCB3CXSMV91617915 SD320-4033U0966809 68 4400 -/1/1 6.257.516,00  

 20 BG 825-
GŽ 

Teretno Sak. 
Živo leš 

Dacia Logan Van 1.5 2011 UU1FSD1K544496563 K9KK792R075366 50 1461 530/2/1 972.510,00  

 21 BG 1289-
VA 

Teretno Kia K 2900 2010 KNCSE064297350297 J38301008 92 2902 1160/6/1 2.002.200,83  

 22 BG 1229-
TJ 

Teretno Multikar Fumo 
Carrier HP-Nemačka 

2008 WMU2M30E48W000035 513756 107 2998 2600/2/1 9.763.068,55  

 23 BG 335-
CT 

Putničko Fiat Punto Classic 
Dinamic 

2010  ZFA18800007029334 188A40005815494 44 1242 -/5/1 891.726,00  

 24 BG 254-
NK 

Putničko Fiat Punto Classic 
Dinamic 

2010 ZFA18800007022744 188A40005663420 44 1242 -/5/1 891.726,00  

 25 BG ABR-
01 

Traktor 
komunalni 

Antonio Cararo SP 
4400 Cab 

2008 32405108797 73707 28  -/1/1 1.859.917,50  

 26 BG 531-
SA 

Putničko Fiat Punto Clasic 
Dynamic 

2011 ZFA18800007037025 188A40006231312 44 1242 -/5/1 891.726,00  

 27 BG 1416-
VJ 

Teretno  Dacia Logan Van 1.5 2009 UU1FSD1K5411444462 K9KK792D139895 50 1461 800/2/3 918.351,33  

 28 BG 508-
PI 

Putničko Skoda Fabia 1.4 2006 TMBMC46Y974104129 BKY589501 55 1390 -/5/1 1.392.912,00 
 

 

 29 BG 1303-
SI 

Putničko Zastava 10 188 P03 2008 VX118800000001617 188A40004046903 44 1242 -/5/1 957.595  

 30 BG 1303-
SF 

Putničko Zastava 10 188 P03 2008 VX118800000001618 188A40004046936 44 1242 -/5/1 957.595  

 31 BG 335-
XB 

Putničko Škoda oktavia A5 2.0 
TDI 

2011 TMBBE21ZXC008764 CFH244708 103 1968 -/5/1 2.208.739,00  

 32 INV 
K000272 

Radno-Vakum 
čistilica 

GREEN MACHINE 2006  INV K000272    -/1/- 2.467.898,99  

 33 INV 
K000595 

Radno-Čeoni 
viljuškar  

2,5 t 7FG25   2010  INV K000595    2500/1/- 1.320.688,49  

 34 BG 05-
AAČ 

Priključno Deljanin prom 2011 PD509A03509    1000/-/1 129.400,26  

 35 BG 13-
AAČ 

Priključno Zmaj Z489 1990 Z489995    8000/-/1 658.189,17  

 36 BG 15-
AAČ 

Priključno Imt 635.65 2006 601015708    3500/-/1 306..401,17  

 37 BG 917 
GŽ 

Teretno - 
smećar 

MERCEDES BENZ 
ACTROS  

2015 WDB9302011L824522  235 11946 10600/3/7 13.876.705,00  

 38  Radno New Holland D180 2012 FNH183XTNBHN45113 917783 120  -/1/- 20.888..749,07  

 39 BG ACW-
97 

Traktor Mahindra 475 DI 
MKM DLX 

2014 MZFIAKME0006M 
 

 30,9 2730 -/1/1 1.028.691,67  

 40 BG 28-
AAŠ 

Priključno Majevica M 525 A1 2014 5250209 
 

   4090/-/1 239.688,83  

 41 BG 1573-
GV 

Teretno- mini 
cisterna 

IVECO DAILY 35-
C15 mini sanimatic 
 

2016 ZCFC635A405090862 
 

F1CFL411J2566951 
 

107 2998 1372/2/2 19.990.000,00  

 42 BG AĆP-
52 

Radno -mini 
bager 

Multione 10.8 2017 M331430 M8681 52 3300 -/1/2 6.860.000  

 43 BG1140- 
FA 

Teretno  MAN 18.264 LLC 1999 WMAL880952X042446  191 6871 5860/3/2 9.598.905,83  

 44 BG 1683 -
MX 

Teretno Mercedes Benz 
2524L 6x2/4 

1998 WDB6544261K312213  180 1096410440/3/3 8.695.082,50  
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 45 BG1180- 
CA 

Teretno  kiper 
sa grajfer 
nadgradnjom 

DAF FAT CF 75 2017 XLRAT75PC0G177653  228 9186 14250/3/3 15.950.000,00  

 46 BG1180- 
CB 

Teretno  kiper 
sa grajfer 
nadgradnjom 

DAF FAT CF 75 2017 XLRAT75PC0G177674  228 9186 14250/3/3 15.950.000,00  

 47 BG1182- 
SB 

Teretno 
smećar 

DAF LF 210 FA 2017 XLRAEL1F00L469816  152 4462 4220/3/3 15.880.000,00  

 48 BG1182- 
UI 

Teretno 
cisterna za 
vodu 

DAF LF 250 FA 2017 XLRAEL2G00L469866  184 6693 9680/3/3 12.960.000,00  

 49 BG 1197-
BP 

Teretno 
čistilica 

Faun Viatec 2017 XLRAEL1500L469867  135 4500 4523/3/3 19.880.000,00  

 50 BG ADE-
54 

Radno 
čistilica 

Ravo S washer sth 5 I 
series 

2017 XL95FCHB3HA020400  104 4485 11450/1/3 19.778.000,00  

 51  Radno 
samohodni 
usisivač 

GREEN MACHINE 
GM2HF 

2017     -/1/- 4.980.000,00  

 52 
 

 Radno 
samohodni 
usisivač 

GREEN MACHINE 
GM2HF 

2017     -/1/- 4.980.000,00  

 53 BG ADN-
15 

Radno 
čistilica 

Mathieu MC110 2018   26 1498 2400/1/4 11.796.200,00  

 54 BG 1452-
TP 

Teretno 
smećar 

ISUZU FR2-F11J 2018 JALFRR90JH7000015  154 5193 5620/1/3 12.971.000,00  

 55  Radno 
kompaktor 

Shandong Shantui  
SR23MR 

2018 I05001B  162 9726 -/1/- 21.997.000,00  

5556 BG 1303 -
SH 

Teretno Zastava florida 1.3 
poli lc 

2008 VX1103A0000052678  48 1301 480/2/1 791.190,50  

 57 BG 1260 -
OD 

Teretno Zastava florida 1.3 
poli lc 

2007 VX1103A0000052336  48 1301 480/2/1 791.190,50  

 58  Teretno Fiat Panda ili sl. 2019   51 1242 350/4/novo 1.159.211,68  

 59  Teretno Fiat Fiorino  ili sl. 2019   57 1368 500/4/novo 1.159.211,68  

 60  Teretno Fiat Ducato ili sl. 2019   110 2287 1300/4/novo3.172.725,00  

 61  Teretno Fiat Ducato ili sl. 2019   96 2287 1300/4/novo3.172.725,00  

 62  Putničko Fiat Panda ili sl. 2019   51 1242 /4/novo 1.500.000,00  

 63  Putničko Fiat Tipo ili sl. 2019   88 1598 /5/novo 3.087.046,56  

 
Премија за Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету  
причињену трећим лицима (Осигурање аутоодговорности)  утврдиће се у складу са ценовником 
Удружења осигуравача Србије (УОС) a на основу одлуке Народне банке Србије о основним 
критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу 
(„Службени Гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011.). Реализација ове врсте осигурања је у току 
године приликом регистрације моторних возила и цена из понуде ће се кориговати  у складу са 
ценовником УОС. Уколико се код Наручиоца појави потреба за неком врстом осигурања која 
представља понављање услуга које су предмет овог поступка јавне набавке, осигурање за такву 
услугу пружиће осигуравач – изабрани понуђач под истим условима и по истој цени – 
премијској стопи из понуде . За тако нова осигурања aко се закључе   у току трајања уговора о 
осигиурању обрачун премије се ради по систему про рата темпорис (годишња премија из 
понуде x број дана осигурања до истека уговора / 365). 
 
За врсте осигурања која се могу појавити у краћим временским периодима (од случаја до 
случаја), нпр. осигурање робе у транспорту, путно здравствено осигурање и сл. а која 
представљају понављање услуге која је предмет овог поступка јавне набавке – услуге 
осигурања, осигуравајуће покриће пружиће осигуравач – изабрани понуђач по најповољнијим 
условима на домаћем тржишту осигурања. 
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За нова осигурања (нова  возила) ако се закључе у току трајања уговора о осигиурању обрачун 
премије се ради по систему про рата темпорис (годишња премија из понуде x број дана 
осигурања до истека уговора / 365). 
 
Начин, рок и услови плаћања. 
Плаћање укупне премије осигурања вршиће се на 12 једнаких месечних рата, сем плаћања 
премије аутоодговорности према трећим лицима (АО) која ће се плаћати одједном унапред за 
годину дана приликом регистрације моторних возила.   
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на неживотна осигурања.  
 

Рок важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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. 
 

Гаранција квалитета услуге: Понуђач је у обавези да гарантује да ће извршене услуге у свему 
бити у складу са техничком спецификацијом, односно са захтевима Наручиоца. 
 
Место извршења услуге:  
Место извршења услуге је  седиште наручиоца и објекти наручиоца. 
 

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

Рок извршења услуге:  
Годину дана од почетка осигуравајућег покрића.  
Напомена: Осигуравајуће покриће почиње да тече од дана 29.10.2019. године до 29.10.2020. 
године, без обзира на зaвршетак ЈН. 
 

 
 
 

 
                                                            М.П.                                         П о н у ђ а ч 
 
                                                                                                   _____________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1. и 2. 
Закона 
 
Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН: 
 

•  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

•  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; 

• 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; 

• Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
Напомена: Овај доказ мора се доставити уз понуду (не може се заменити 
Изјавом) 

 
Обавезни услови из члана 75. став 2. ЗЈН: 
 

• 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 гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона 
 
Пословни капацитет: 
Наручилац у погледу испуњености пословног капацитета као услова за учествовање у 
поступку јавне набавке неопходно је:  
 
- Да понуђач поседује важећи сертификат о испуњавању захтева стандарда ISO 9001 

за развој и пружање услуга у области неживотног осигурања или да понуђач или 

његови акционари има REJTING MINIMUM “A” по класификацији Standard & Poor`s или 

по класификацији Moody`s. (чл. 76 ст. 2.).  
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. и 
2. ЗЈН наведених у конкурсној документацији, се доказује на следећи начин, односно 
понуђач је обавезан да достави у понуди: 
 
- Образац бр. 1 из поглавља IV 3 конкурсне документације – Изјава понуђача о 
испуњавању услова из члана 75. став 1.  у поступку јавне набавке мале вредности 
(уколико понуђач понуду подноси самостално; уколико понуђач делимично извршење 
набавке поверава подизвођачу – за понуђача; уколико понуду подноси група понуђача 
– за сваког учеснике у заједничкој понуди доставља наведену изјаву). 
 
- Дозволу коју издаје НБС на основу Закона о Народној банци Србије (члан 4 став 1. 
тачка 7 и члан 15 став 2. ) и Закона о осигурању (члан 44.).  
 
НАПОМЕНА: Дозвола коју понуђач доставља уз понуду мора бити важећа. 
 
 
- Образац из поглавља XI  конкурсне докуменатације - Изјава понуђача о испуњавању 
услова из члана 75. став 2.  у поступку јавне набавке мале вредности (уколико понуђач 
понуду подноси самостално; уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 
подизвођачу – за понуђача; уколико понуду подноси група понуђача – за сваког 
учеснике у заједничкој понуди доставља наведену изјаву). 
 
-Образац бр. 2 из поглавља IV 3 конкурсне документације – Изјава подизвођача о 
испуњавању услова из члана 75. став 1.  у поступку јавне набавке мале вредности 
(уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу доставља 
наведену изјаву за подизвођача) 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 76. ЗЈН  

 
Као доказ да понуђач испуњава неопходни пословни капацитет потребно је да у 
понуди доставити: 
 
Копију захтеваног важећег сертификата о испуњавању захтева стандарда ISO 9001 
или интернет адресу где је регистрован REJTING MINIMUM “A” по класификацији 
Standard & Poor`s или по класификацији Moody`s, односно доставља одштампану 
страницу са сајта на којој је приказан REJTING MINIMUM “A” по класификацији 
Standard & Poor`s или по класификацији Moody`s. 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, 
а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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.Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано 
за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више зсконских 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Уколико понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) 
дана не достави на увид копију захтеваних доказа о испуњености услова или не 
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достави на увид оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне 
регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН из разлога што је Регистар 
понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за 
привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне 
набавке (www.ujn.gov.rs). У случају недостављања доказа уз понуду, понуђачи су дужни 
да, на основу члана 79. став 5. ЗЈН, у понуди наведу интернет адресу на којој су 
тражени подаци јавно доступни. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказе 
одређене конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
 
ПРОМЕНЕ 

� Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗАКОНА 

 
Образац број 1 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
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 понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
Понуђач  
___________________________________________________________________
____________ 
из_________________________________адреса__________________________
______________________матични број _____________________________у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга – Осигурање имовине и лица, 
број јавне набавкe ЈНМВ-20/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезне услове: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 
 

 
 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
 

 

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, потребно је да се 
наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за 
за сваког члана групе понуђача.  
Сваки члан групе понуђача потписује и оверава свој примерак изјаве.  
 
 

Образац број 2 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНМВ-20/2019 
 

 

  
16 од 41 

 

 

 

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_________________________________________________________
____________________из_________________________________адреса______
__________________________________________матични број 
_____________________________ у поступку јавне набавке мале вредности 
услуга – Осигурање имовине и лица, број јавне набавкe ЈНМВ-20/2019, 
испуњава све обавезне 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 
осуђиван 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). 

 
 
Место:_____________                                                               Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 
Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 
подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави попуњен и од стране 
подизвођача потписан и оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа 
са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког 
подизвођача). 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација, уколико је дата на страном 
језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског 
тумача или овлашћеног преводиоца. НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да за 
документацију која је дата на страном језику, уз превод доставе и "изворни документ" 
на основу кога је извршен превод. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 
понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, са назнаком: ,,НЕ 
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, број 
јавне набавкe ЈНМВ-20/2019 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.09.2019. године до 
11ºº часова. Радно време наручиоца: понедељак – петак од 7,00 до 15,00 часова.  
Понуду послати у 1 (једном) примерку. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на 
коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и 
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју 
наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и 
биће неотворене враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату 
приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти. Рок у коме ће 
Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана 
јавног отварања понуда. Наручилац ће Одлуку о додели уговора/обустави поступка 
јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 
три дана од дана доношења Одлуке. 
 
Понуда обавезно мора да садржи:  
 

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

2. Образац изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама  – попуњени, потписани и оверени - Образац број 1, из 
поглавља IV 3, Дозвола коју издаје НБС, и доказ о испуњавању пословног 
капацитета како је прописано у поглављу IV конкурсне документације. 

3. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама у поступку јавне набавке мале вредности – попуњен, потписан и 
печатом оверен - Образац број 2 из поглавља IV 3 – само ако понуђач подноси 
понуду са подизвођачем. 

4. Попуњен, потписан и оверен Образац понуде – поглавље VI. 
5. Попуњен, потписан и оверен Модел уговора – поглавље VII. 
6. Попуњену, потписану и оверену Изјаву о независној понуди – поглавље IX која 

је саставни део конкурсне документације.  
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7. Попуњена, потписана и оверена Изјава (поглавље XI) да је понуђач поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине као и да гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде на основу 
члана 75. став 2. ЗЈН-а.  

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

9. Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни – поглавље X. 

 
У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 
 
Понуђач у својој понуди не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 

  
3.  ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде - непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач 
треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, 
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ 
Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, број јавне 
набавкe ЈНМВ-20/2019 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, број јавне 
набавкe ЈНМВ-20/2019 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица, број јавне 
набавкe ЈНМВ-20/2019 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и лица 
предузећа, број јавне набавкe ЈНМВ-20/2019 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 
нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве 
понуде ће бити одбијене. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који 
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1., а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за 
део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне 
набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 
испунити обавезан услов из 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати 
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. ЗЈН доказује се на начин описан у 
поглављу поглављу IV 2: Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. ЗЈН. Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу 
понуде наведе да извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има, као 
и да за истог/е достави попуњене и оверене: Образац бр. 2 из поглавља IV 3 конкурсне 
документације - Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 
1. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности и да у Обрасцу понуде наведе податке 
о подизвођачу, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће извршити 
подизвођач као и део предмета набавке који ће извршити подизвођач. Проценат 
укупне вредности набавке који понуђач поверава подизвођачу/има не може бити већи 
од 50%. Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број 
подизвођача, попуњава, оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара 
за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача. Понуђач 
испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН на начин описан у поглављу IV 2: Упутство 
како се доказује испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН. Уколико је понуђач у 
својој понуди навео да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу и 
уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ 
код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Наручилац може на захтев 
подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела 
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев 
подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело. Добављач не 
може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. Добављач може ангажовати као 
подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након 
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети и група понуђача. Понуђач који је поднео понуду самостално не 
може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати 
у више заједничких понуда. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде 
навести да се подноси заједничка понуда и да у Обрасцу понуде наведе податке о 
сваком учеснику у заједничкој понуди,  
Обавезни услови - Сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. и став 2. ЗЈН. Услов из члана 75 став 1. тачка 5) ЗЈН дужан 
је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. Испуњеност обавезних услова из члана 75. 
став 1. и 2. ЗЈН доказује се на начин описан у делу конкурсне документације поглавље 
IV 2: Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН. 
Додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавању заједно  учесници у заједничкој понуди. 
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН доказује се на начин описан у делу 
конкурсне документације поглавље IV 2: Упутство како се доказује испуњеност 
додатних услова из члана 76. ЗЈН.  
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У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке. Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:  
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Напомена: 
уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу: 
(Изјаве понуђача о испуњавању услова из  чл. 75. став 1. и став 2. ЗЈН, и Изјава о 
независној понуди), које морају бити достављене за сваког од учесника у заједничкој 
понуди и потписани и оверени од стране сваког понуђача из групе понуђача на кога се 
предметни образац односи и Изјаве о испуњавању додатних услова из члана 76. ЗЈН. 
из поглавља IV 3 конкурсне документације  које морају бити достављене за понуђача 
из групе понуђача који учествује у испуњавању датог услова. Ако више понуђача из 
групе испуњава дати услов изјаве потписују они понуђачи који учествују у испуњавању 
датог услова.  У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који се дају под 
пуном материјалноми кривичном одговорношћу и који морају бити потписани и 
оверени од стране сваког понуђача из групе понуђача), 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. 
ЗЈН. Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу.  
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе 
из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у 
складу са Законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе 
из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање укупне премије осигурања вршиће се на 12 једнаких месечних рата, сем 
плаћања премије аутоодговорности према трећим лицима (АО) која ће се плаћати 
одједном унапред за годину дана приликом регистрације моторних возила.   
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на неживотна осигурања.  
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У 
случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 
продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
9.3. Захтев у погледу гаранције квалитета услуге:  
Понуђач је у обавези да гарантује да ће извршене услуге у свему бити у складу са 
техничком спецификацијом, односно са захтевима Наручиоца. 
9.4. Захтев у погледу места извршења услуге:  
Место извршења услуге је  седиште наручиоца и објекти наручиоца. 
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9.5. Захтев у погледу рока за процену штете:  
Рок за процену штете: До 48 сати од тренутка пријаве штете.  
9.6.Захтев у погледу рока извршења услуге:  
Годину дана од почетка осигуравајућег покрића. 
Напомена: Осигуравајуће покриће почиње да тече од дана 29.10.2019. године до 
29.10.2020. године, без обзира на зaвршетак ЈН. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на неживотна осигурања, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на неживотна 
осигурања. У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, транспорт, испорука, 
итд.). Цена је фиксна за све врсте осигурања, а може се мењати једино цена АО 
сходно одлуци надлежних органа. Цена - Премија за Обавезно осигурање власника 
моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима (Осигурање 
аутоодговорности) утврдиће се у складу са ценовником Удружења осигуравача Србије 
(УОС) a на основу одлуке Народне банке Србије о основним критеријумима бонус-
малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу („Службени 
Гласник РС“, бр. 24/2010 и 60/2011.). Реализација ове врсте осигурања је у току 
године приликом регистрације моторних возила и цена из понуде ће се  кориговати  у 
складу са ценовником УОС.)  
За нова осигурања предвиђена техничком спецификацијом, aко се закључе у току 
трајања уговора о осигурању обрачун премије се ради по систему „про рата темпорис“ 
(годишња премија из понуде x број дана осигурања до истека уговора / 365). 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 I Понуђач је дужан да у понуди достави:  
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо (користити менично овлашћење – писмо које 
је дато у конкурсној документацији као поглавље број XII), са назначеним износом 
од 10%, од укупне вредности понуде без пореза на неживотно осигурање. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, 
Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 
понуђача) и фотокопија захтева за регистрацију меница оверену од пословне 
банке. Рок важења менице је најмање 90 дана од дана отварања понуда. Наручилац 
ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач не достави 
меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
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обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за 
добро извршење посла, која ће бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (користити менично 
овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији као поглавље број XIIа), 
са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без пореза на 
неживотно осигурање. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица 
овлашћених за заступање понуђача) и фотокопија захтева за регистрацију меница 
оверену од пословне банке. Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од истека 
рока уговора о јавној набавци. Средство обезбеђења не може се вратити пре 
истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену 
обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико извршилац услуге 
не испуни своје уговорене обавезе.  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном 
облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП „Обреновац“ Обреновац, ул. Цара 
Лазара 3/1, 11500 Обреновац, електронске поште на е-маил: 
komercijalajkp@gmail.com или факсом на број 011/8721-824 тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће 
у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-20/2019, написати 
назив предмета јавне набавке „Осигурање имовине и лица“. Ако наручилац измени 
или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења 
у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку 
јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
НАПОМЕНА: Приликом израде понуде, заинтересована лица су дужна да предметну 
конкурсну документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне 
информације и објашњења, потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу.  
 
Заинтересована лица су дужна да прате Портал јавних набавки РС и интернет 
страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 
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појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све 
измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  
Препорука заинтересованим лицима је да електронска пошта буде послата у току 
радног времена Наручиоца, радним даном (понедељак –петак) у периоду од 07:00 до 
15:00 часова. Електронска пошта (као и пошта примљена путем факса) која буде 
послата после истека радног времена тј. после 15:00 часова, сматраће се да је 
примљена следећег радног дана у 07:00. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су 
потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да 
изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 
окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, 
меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских 
грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној 
документацији.  
 
17. 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 имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је дао краћи рок за процену штете. Уколико две 
или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок за процену штете, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи рок важења 
понуде. Уколико две или више понуда имају и исти рок важења понуде, најповољнија 
понуда биће изабрана путем жреба (извлачењем из шешира) уз присуство овлашћених 
представника понуђача. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију 
одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН. 
2) Учинио повреду конкуренције. 
3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

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

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

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 

предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 

поступку јавне набавке. 
� Доказ из предходног става дефинисани су у члану 82. став 3. ЗЈН. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН 

који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан.  
 

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

 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које 
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail: komercijalajkp@gmail.com, факсом на број 011/8721-
824 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, најкасније у року од 2 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. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  У том случају подношења захтева за 
заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
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После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне 
набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 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. Подносилац захтева је 
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара 
уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро 
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха 
уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 
Србије. Потврда о уплати таксе из члана 156. („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15) мора да садржи све елементе према Упутству о уплати републичке 
административне таксе за подношење Захтева за заштиту права које се налази на 
сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (адреса 
сајта: http://www.kjn.gov.rs). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 
чл. 138. - 166. Закона. Републичка  комисија  за  заштиту права  у  поступцима  јавних 
набавки је ради повећања ефикасности у раду, поред  постојећег, отворила и 
евиденциони  рачун  за уплату таксе за подношење   захтева   за  заштиту  права:  840-
30678845-06,  што  ће омогућити  да  се  на ефикаснији  начин утврђују околности у 
вези са уплатом таксе и врши поуздана контрола уплате  тог  јавног  прихода. 
 Потребно  је да  подносиоци захтева  за заштиту права врше уплате  таксе на  нови 
 евиденциони  рачун, с тим  да су и  даље  у обавези  да у складу са одредбама 
 Закона  о  јавним  набавкама достављају  доказе  о  уплати  таксе.  У  погледу 
промене  броја  рачуна,  измењено  је и  упутство за уплату таксе које се са свим 
осталим детаљима  о начину  уплате  таксе се  може  пронаћи у оквиру банера 
„упутство о уплати таксе" или кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике 
Србије. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана од дана пријема писаног 
позива наручиоца, да приступи потписивању уговора о јавној набавци и приложи 
захтевана средства финансијског обезбеђења. Уколико изабрани понуђач не приступи 
потписивању уговора о јавној набавци и не приложи захтевана средства финансијског 
обезбеђења према писаном позиву наручиоца, наручилац ће активирати меницу за 
озбиљност понуде и поступити у складу са Законом о јавним набавкама. У случају да 
је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15). 
 
24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА  
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године, односно у наредних шест месеци. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Осигурање 
имовине лице, ЈНМВ-20/2019. 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
У прилогу понуде, достављамо СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од 
______године (уписати) којим се, међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на 
извршење јавне набавке (ЈНМВ – 20/2019), а који садржи све тачке члана 81. став 4. 
Закона, потписан од одговорних лица и оверен званичним печатом сваког од понуђача. 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди. Споразум групе понуђача достављају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду.  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................. 
[навести предмет јавне набавке] 
 

Укупна цена без пореза на неживотна осигурања:   
 

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

 

Рок и начин плаћања: 
 

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

Рок извршења услуге:  
 

Годину дана од почетка 
осигуравајућег покрића.  

Место извршења услуге: Седиште наручиоца и објекти 
наручиоца. 

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

_________сати од тренутка пријаве 

штете (Обавезно уписати) 
Понуђени износ по основу средстава превентиве у 
динарима: 

 _________________________ 
(Обавезно уписати) 

Рок важења понуде: Напомена: Важност понуде 
уписује понуђач и не може бити краћи од 90 дана од 
дана отварање понуде. 

____________ дана од дана 
отварања понуда. (Обавезно 
уписати) 

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

 

Осигуравајуће покриће почиње да тече од дана 29.10.2019. године до 29.10.2020. 

године, без обзира на зaвршетак ЈН. 
 
                      Датум                                  Понуђач 

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

М О Д Е Л    У Г О В О Р А   бр. ЈНМВ  20/2019 
 
Закључен дана ___________2019. године између:  
 

• Јавно комунално предузеће "Обреновац" Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 
Обреновац, које заступа директор Славко Берић, дипл. менаџер (у даљем 
тексту: Наручилац), с једне стране и  

 

• __________________________________________________________________ 
из 
___________________________________________________________________ 

(назив Извршиоца) 
_________________________________________________________________________,

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

 
Уговорне стране сагласно констатују: 
Да је ЈКП „Обреновац“ Обреновац покренуо поступак јавне набавке услуга у поступку 
јавне набавке мале вредности бр. 20/2019 (шифра: ЈНМВ  – 20/2019); 
Да је по спровођењу законом прописаног поступка, као наповољнија изабрана понуда 
Извршиоца ___________________________________________________; 
     (назив) 
Да је изабрани Извршилац учествовао у јавној набавци 
______________________________________________________________; 

(самостално/као учесник у заједничкој понуди/са подизвођачем) 
 
Да су учесници заједничке понуде: 

� Носилац______________________кога заступа_____________________ 
� Учесник______________________кога заступа______________________ 
� Учесник______________________кога заступа______________________ 
� Учесник______________________кога заступа______________________ 

(попунити у случају заједничке понуде) 
Да ће подизвођачу/има _______________________________________ 
______________________________________________________________ 
 (назив/и подизвођача) 
бити поверени следећи послови___________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(навести део послова који ће бити поверени подизвођачу/има ако 
Извршилац наступања са подизвођачем/има) 

 
Члан 1. 

Предмет уговора је пружање услуга осигурања имовине и лица из понуде и 
спецификације као саставног дела понуде, у периоду од 29. октобра 2019. године до 
29. октобра 2020. године. 
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Место извршења услуге је  седиште Наручиоца и објекти Наручиоца 
Рок за процену штете:  48 сати од тренутка пријаве штете. 

 
Члан 2. 

Уговорена цена услуга осигурања (премије) из  предмета уговора износи 
_______________ динара без пореза на неживотна осигурања, односно 
_______________ динара са порезом на неживотна осигурања и исту плаћа Наручилац 
на начин и у роковима који су дефинисани Уговором. 
Висина премије Даваоцу  услуге износи ________________.  
Средства превентиве износе _____________  који ће бити реализован најкасније до 
истека уговора. 
У цену су урачунати сви пратећи трошкови. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 
 

Члан 3. 
Вредност из члана 2. овог Уговора је фиксна и може се мењати једино цена АО сходно 
одлуци надлежних органа.  
Цена - Премија за Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за 
штету  причињену трећим лицима (Осигурање аутоодговорности) утврдиће се у 
складу са ценовником Удружења осигуравача Србије (УОС) на основу одлуке 
Народне банке Србије о основним критеријумима бонус-малус система, подацима 
за примену тог система и највишем бонусу („Службени Гласник РС“, бр. 24/2010 и 
60/2011.). Реализација ове врсте осигурања је у току године приликом регистрације 
моторних возила и цена из понуде ће се  кориговати  у складу са ценовником УОС. 
За  нова осигурања (нова  возила) предвиђена техничком спецификацијом, aко се 
закључе у току трајања уговора о осигурању обрачун премије се ради по систему про 
рата темпорис (годишња премија из понуде x број дана осигурања до истека уговора / 
365). 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да Наручиоцу за време трајања овог Уговора обезбеди 
следеће врсте осигурања: 

a. Осигурање од пожара и неких других опасности са откупом амортизоване 
вредности код делимичних штета и са допунским ризицима – поплава, бујица и 
висока вода, излив воде из инсталација и ризик земљотреса без учешћа у штети  

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

c. Комбиновано осигурање персоналних рачунара и пратеће опреме са откупом 
амортизације код делимичних штета и франшизе; 

d. Осигурање провалне крађе и разбојништва без учешћа у штети;  
e. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и осигурање 

лица за случај тежих болести и хируршких интервенција и животно осигурање за 
ризик смрти услед болести 

f. Осигурање опште одговорности; 
g. Осигурање аутоодговорности  
h. Осигурање ауто-незгоде у моторним возилима   
i. Комбиновано осигурање моторних возила у свему према техничкој 

спецификацији. 
 

Члан 5.  
Наручилац ће укупну вредност са обрачунатим порезом исплатити Извршиоца услуге, 
односно Осигуравачу, у дванаест једнаких месечних рата, сем плаћања премије 
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аутоодговорности према трећим лицима (АО)  која ће се плаћати одједном унапред за 
годину дана приликом регистрације моторних возила.   

 
Члан 6. 

Извршилац се обавезује да ће извршење овог уговора бити у потпуности у складу са 
одредбама позива и конкурсне документације чије одредбе је прихватио, своје понуде, 
као и у складу са важећим позитивно - правним прописима. 
Извршилац се обавезује да на дан потписивања уговора преда купцу бланко соло 
меницу за добро извршење посла, која ће бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо (користити менично овлашћење – писмо које је 
дато у конкурсној документацији као поглавље број XIIа), са назначеним износом од 
10% од укупне уговорене вредности без пореза на неживотно осигурање. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија 
ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање извршиоца) и 
фотокопија захтева за регистрацију меница оверену од пословне банке. Рок важења 
менице је најмање 30 дана дужи од истека рока уговора о јавној набавци. Средство 
обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је извршилац у 
целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће 
активирати уколико извршилац услуге не испуни своје уговорене обавезе. 

 
Члан 7. 

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

Члан 8. 
Овај Уговор се закључује на период од годину дана, са почетком важења од 
29.10.2019.године. 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да ће се за сва питања која нису регулисана овим 
Уговором директно применити Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим 
односима и Опште узансе о промету робом. 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да све неспоразуме који могу проистећи из овог Уговора 
решавају мирним путем, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у 
Београду. 
 

Члан 11. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерака, од којих добављачу и наручиоцу 
припадају по 2 (два) примерка уговора.  
 

НАРУЧИЛАЦ:  ИЗВРШИЛАЦ: 

ЈКП „Обреновац“ Обреновац    

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

  
(Уписати функцију одговорног лица 

Извршиоца) 
Славко Берић, дипл. менаџер    (потпис одговорног лица Извршиоца) 

  
(Име и презиме одговорног лица Извршиоца, 

штампаним словима) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за 
јавну набавку – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ - 20/2019, 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 трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

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

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ - 20/2019, 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.  
Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, потребно је да се наведени 
образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за за сваког члана 
групе понуђача.  
Сваки члан групе понуђача потписује и оверава свој примерак изјаве.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНМВ-20/2019 
 

  
35 од 41 

 

 

X  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 

У поступку јавне набавке – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-20/2019. 
 

ВРСТА ОСИГУРАЊА  
 
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ  
 

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

Без пореза   

Са порезом  

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

Без пореза  
Са порезом  

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

Без пореза   

Са порезом  

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

Без пореза  
Са порезом  

5. Осигурање провалне крађе и разбојништва  Без пореза  
Са порезом  

6. Осигурање опште одговорности  
Без пореза  

Са порезом  
7. Укупно колективно осигурање запослених од 
последица несрећног случаја и осигурање лица 
за случај тежих болести и хируршких 
интервенција (7.1+7.2.+7.3+7.4+7.5) за 201 
запослена   

Без пореза  
 

 
Са порезом 

 
 

7.1 Осигурање за случај смрти услед несрећног 
случаја за 201 запослена 

  

7.2. Осигурање живота за случај смрти  услед 
болести за 201 запослена 

  

7.3. Осигурање за инвалидитет 100%-ни  
за 201 запослена 

  

7.4. Осигурање за случај тежих  болести 
 за 201 запослена   

  

7.5. Осигурање за случај хирушких  
интервенција за 201 запослена   

  

8.1 Осигурање аутоодговорности- АО 
Без пореза  

Са порезом  

8.2 Осигурање ауто-каска – АК  
Без пореза  

Са порезом  

8.3 Осигурање ауто-незгоде – АН  
Без пореза  
Са порезом  

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

Без пореза: 
Са порезом: 

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

 (II део структуре цене): 
Посебно исказани трошкови у % 

трошкови превоза  

Трошкови материјала  

трошкови осигурања  

евентуалне попусте  

остало  

  

УКУПНО 100% 
 
(II део структуре цене): 
Понуђач може да искаже наведене трошкове у %. Уколико има и неких других трошкова који нису 
наведени у образцу структуре цене понуђач их може исказати. 

 
   

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

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

И З Ј А В У 

 
Понуђач......................................................................[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ-20/2019, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
 
          Датум         Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, потребно је да се 
наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за 
за сваког члана групе понуђача.  
Сваки члан групе понуђача потписује и оверава свој примерак изјаве.  
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета (Сл. гласник РС”, бр. 57/2004, 
82/2004, 98/2013 i 104/2014) 
 

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

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  
 

КОРИСНИК (Поверилац): 
 

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

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

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију). 
 
1. да ће изабрани понуђач приступити потписивању уговора, (за озбиљност понуде),  
 
 
Бланко соло меница је издата за износ од 10 % од укупне вредности понуде без пореза 
на неживотно осигурање, за набавку број ЈНМВ-20/2019, Осигурање имовине и лица 
што износи ______________________________________ динара без пореза на 
неживотно осигурање.  
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________ из 
__________________, ул. __________________ бр._______ и представништво у 
__________________, ул. ________________________ бр.______, 
___________________________, а у корист Повериоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” 
Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, ПИБ: 101935647, Текући рачун: 
205-114377-46, Комерцијална банка. 
 
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 
Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог 
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овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и 
отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и 
обавеза из предметног Уговора. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене 
лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
Дужника,________________________________, ЈМБГ:                                                     , 
функција у привредном субјекту: _________________________________. 
 
Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је 
један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник. 
 
 
У  ____________________, ___________. год. 
 
 

                                                                              ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 
 

                                                                                                               
                                                                             ________________________________ 

                                                                              (печат и потпис овлашћеног лица) 
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XII а МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  

 
На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета (Sl. glasnik RS”, br. 57/2004, 
82/2004, 98/2013 i 104/2014), 
 

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

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  
 

КОРИСНИК (Поверилац): 
 

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

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

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију). 
 

1. за добро извршење посла,  
 
Бланко соло меница је издата за износ од 10 % од уговорене вредности без пореза на 

неживотно осигурање, за набавку број ЈНМВ-20/2019, Осигурање имовине и лица, 
што износи ______________________________________ динара без  пореза на 
неживотно осигурање.  
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима 
изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________ из 
__________________, ул. __________________ бр._______ и представништво у 
__________________, ул. ________________________ бр.______, 
___________________________, а у корист Повериоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” 
Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, ПИБ: 101935647, Текући рачун: 
205-114377-46, Комерцијална банка. 
 
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 
Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог 
овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и 
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отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и 
обавеза из предметног Уговора. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене 
лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
Дужника,________________________________, ЈМБГ:                                                     , 
функција у привредном субјекту: _________________________________. 
 
Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је 
један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник. 
 
 
У  ____________________, ___________. год. 
 
 

                                                                              ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 
 

                                                                                                               
                                                                             ________________________________ 

                                                                              (печат и потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


