
Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд 

Булевар уметности 2А 

Број: Оу. 5/197/3-2018 

Датум: 14.02.2019. године  

 

 На основу члана 55. став 1. тачка 2)  и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, 

Булевар уметности 2А, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке, објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

   Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Наручилац: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“  

Адреса: Београд, Булевар уметности 2А  

Интернет страница: www.srbijavode.rs 

 

1. Врста наручиоца  
Државно јавно предузеће 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Oтворени поступак јавне набавке  

 

3. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Услуге осигурања објеката, лица и возила, које обухвата: осигурање имовине од пожара и 

неких других опасности; осигурање машина од лома и неких других опасности; осигурање 

пловних објеката; осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик“; 

осигурање стакла од лома „на први ризик“; осигурање моторних возила (потпуно ауто каско 

осигурање) са осигурањем  амортизоване вредности код делимичних штета, без учешћа у штети и 

са допунским ризиком од провалне крађе; Комбиновано колективно осигурање запослених лица 

од последица несрећног случаја; допунско здравствено осигурање запослених; Колективно 

осигурање запослених за случај смрти услед болести. 

Ознака из општег речника набавке: услуге осигурања, ознака из општег речника набавке: 

66510000. 

 

4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 

најповољнија понуда“.  

 Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

Ред. 

бр. 
ОПИС Број пондера 

1. Укупна премија осигурања 90 

2. Превентива (Финансирање мера превентивне заштите) 10 

УКУПНО ПОНДЕРА: 100 

 Сваком од наведених елемената критеријума наручилац одређује релативни значај - 

пондер, тако да укупни збир пондера износи 100. 

 

5. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке – 

www.portal.ujn.gov.rs или сa сајта наручиоца www.srbijavode.rs 

 

6. Начин подношења понуде и рок 
 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. 

http://www.srbijavode.rs/Local%20Settings/Temp/www.srbijavode.rs
http://www.portal.ujn.gov/
http://www.srbijavode.rs/Local%20Settings/Temp/www.srbijavode.rs


 Понуду доставити на адресу: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, 

Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Бродарска 3 11070 Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку услуга – Услуге осигурања објеката, лица и возила, ЈН бр. 197/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.03.2019. 

године до 11 часова. 

 

9. Место, време и начин отварања понуде 
Јавно отварање понуда ће се спровести последњег дана рока за предају понуда, односно 

182.03.2019. године, на адреси: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, 

Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Бродарска 3, 11070 Нови Београд са почетком у 1115  

часова.  

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда 

Представници понуђача морају имати овлашћење за учествовање у поступку јавног отварања 

понуда, које су у обавези пре почетка поступка јавног отварања понуда предати Комисији за јавну 

набавку. Овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити оверено печатом и потписано од 

стране законског заступника или другог одговорног лица понуђача. У случају да представници 

понуђача не доставе наведено овлашћење, сматраће се да имају статус опште јавности, као и сва 

остала заинтересована лица која присуствују отварању понуда. 

Уколико отварању присуствује законски заступник понуђача или предузетник, морају имати 

личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (фотокопију) којим доказују то својство 

(уколико се не достави извод из АПР Наручилац ће извршити проверу). 

 

11. Рок за доношење одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у оквирном року од 3 радна дана од дана 

отварања понуда. 

 

12. Лице за контакт:  
Милутин Јорговић, дипл. маш. инж.  

email: milutin.jorgovic@srbijavode.rs 

Након преузимања конкурсне докуменатације заинтересована лица могу искључиво у 

писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, у складу са Законом, на е-mail: office.jn@srbijavode.rs 

 

 

                                                                                                         

Комисијa за јавну набавку 
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