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 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке (број 540 од 24.03.2014. године, број 2996 од 8.10.2015. године, број  3133/1 од 

21.10.2015. године и број 442/2 од 14.03.2016. године), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број Оу. 5/197-2018 од 31.12.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку Оу. 5/197/1-2018 од 31.12.2018. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку - Услуге осигурања објеката, лица и возила  

ЈН бр. 5/197-2018 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, 

количина и опис услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења 

4 

 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

16 

IV  Критеријуми за доделу уговора 21 

V Обрасци који чине саставни део понуде 22 

VI Модел уговора 33 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 37 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

 

1.  Предмет јавне набавке 
 Предмет јавне набавке бр. 5/197-2018 су - Услуге осигурања објеката, лица и возила.  

  

2. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге осигурања, ознака из општег 

речника набавке: 66510000-8. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

 

 У поступку јавне набавке Услуге осигурања објеката, лица и возила, понуђач је у дужан 

да изврши услуге према следећим захтевима: 

 

Техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис услуга:  

 

1) Осигурање имовине од пожара и неких других опасности са укљученим доплатком за откуп 

амортизације код делимичних штета (за све грађевинске објекте и опрему) и осигурање од 

допунског ризика излива воде из инсталација за грађевинске објекте и опрему за пословне 

зграде и опрему у њима на суму «првог ризика» од 1.000.000 динара за грађевинске објекте и 

1.000.000 за опрему, збирно на свим локацијама. 

1.1. Водни објекти (грађевински део и опрема): 

Структура водних објеката са прегледом ревалоризованих књиговодствених вредности и 

основица за примену премијских стопа 

 1.1.1.  ВПЦ „Сава-Дунав“ – Београд    

  

Назив објекта и специфичности 

Сума осигурања на дан 31.12.2017. 

грађевински 

део опрема укупно 

1 Уставе 

водозахватне и 

регулационе 22.208.697 34.384.173 56.592.870 

    Сигурносне      

2 Преводнице 1000 t      

    500 t      

3 Акумулације органи без тела бране      

4 
ЦС 

    

Укупно CS 165.468.363 416.521.996 581.990.359 

  
Збир 1-4 187.677.060 450.906.169 638.583.229 

5 Далеководи 21.518.700 70.591.656 92.110.356 

6 Трафо станице 39.898.976 102.813.210 142.712.185 

7 Чуварске и друге зграде 66.931.908 7.599.458 74.531.366 

8 Остали објекти 0 0 0 

  
Збир 5-8 128.349.583 181.004.324 309.353.907 

  
УКУПНО 316.026.643 631.910.493 947.937.136 
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Структура водних објеката са прегледом ревалоризованих књиговодствених вредности и 

основица за примену премијских стопа 

 1.1.2.   ВПЦ „Морава“ – Ниш    

  

Назив објекта и специфичности 

Сума осигурања на дан 31.12.2017. 

грађевински 

део опрема укупно 

1 Уставе 

водозахватне и 

регулационе 147.903 59.162 207.065 

    Сигурносне    

2 Преводнице 1000 t    

    500 t    

3 Акумулације органи без тела бране  246.978.198 246.978.198 

 ЦС 
    

Укупно CS 6.351.846 14.820.975 21.172.821 

  
Збир 1-4 6.499.749 261.858.335 268.358.084 

5 Далеководи 21.647.365 49.481.731 71.129.095 

6 Трафо станице 1.268.943 24.414.431 25.683.374 

7 Чуварске и друге зграде 56.960.847 5.476.268 62.437.115 

8 Остали објекти 342.481 1.865.512 2.207.994 

  
Збир 5-8 80.219.636 81.237.942 161.457.578 

  
УКУПНО 86.719.385 343.096.276 429.815.662 
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Структура водних објеката са прегледом ревалоризованих књиговодствених вредности и 

основица за примену премијских стопа 

 
1.1. ЈВП "Србијаводе" (збирно ВПЦ "Сава-Дунав" и ВПЦ "Морава“) 

  

Назив објекта и специфичности 

Сума осигурања на дан 31.12.2017. 

геађевински 

део опрема укупно 

1 Уставе 

водозахватне и 

регулационе 22.356.600 34.443.335 56.799.934 

    Сигурносне    

2 Преводнице 1000 t    

    500 t    

3 Акумулације органи без тела бране  246.978.198 246.978.198 

4 ЦС 

ВПЦ „Морава“ 6.351.846 14.820.975 21.172.821 

ВПЦ „Сава-Дунав“ 165.468.363 416.521.996 581.990.359 

Укупно CS 171.820.209 431.342.971 603.163.180 

  
Збир 1-4 194.176.809 712.764.503 906.941.312 

5 Далеководи 43.166.065 120.073.387 163.239.451 

6 Трафо станице 41.167.918 127.227.641 168.395.559 

7 Чуварске и друге зграде 123.892.755 13.075.726 136.968.481 

8 Остали објекти 342.481 1.865.512 2.207.994 

  
Збир 5-8 208.569.219 262.242.266 470.811.485 

  
УКУПНО 402.746.028 975.006.769 1.377.752.798 
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1.2. Грађевински објекти (пословне зграде) ЈВП „Србијаводе“ на дан 31.12.2017. 

 

Ред. 

број 
Општина/место 

Грађевински 

објекти 

Опрема са 

рачунарима 

Дирекција 

1 Нови Београд 357.415.496 6.723.292 

ВПЦ „Сава-Дунав“ 

2 Нови Београд 69.584.442 4.633.339 

3 Смедерево, РЈ 9.739.409 388.479 

4 Неготин, РЈ 9.567.320 5.986.875 

5 Шабац 6.208.449 269.258 

6 Нова Варош 9.512.069 61.906  

2 Б Понтон   3.709.887 

  Свега ВПЦ "Сава-Дунав" 104.611.689 14.987.838 

ВПЦ "Морава" 

7 Ниш 148.051.979 7,475,577 

8 Чачак 1.129.033 222,174 

9 Ужице 5.275.540 173,786 

10 Ћуприја 8.877.290 301,381 

11 Владичин Хан   175,473 

  Свега ВПЦ "Морава" 163.333.842 8.348.391 

  УКУПНО: 625.361.027 29.186.707 
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2) Осигурање машина од лома и неких других опасности – Опрема пословних зграда ЈВП 

„Србијаводе“ на дан 31.12.2017. и Водних објеката ЈВП "Србијаводе" (збирно ВПЦ "Сава-

Дунав" и ВПЦ "Морава“) 

 Осигурање машина од лома и неких других оапсности са укљученим доплатком за 

откуп амортизоване вредности код делимичних штета и без учешћа осигураника у штети. 

2.1 Опрема пословних зграда ЈВП „Србијаводе“ на дан 31.12.2017 

Ред. 

број 
Општина/место 

Механичка 

опрема у склопу 

грађевинског 

објекта 

Опрема (машине, 

уређаји и алати) без 

рачунара, возила и 

намештаја,тепиха 

Дирекција 

1. Нови Београд 35.741.550 1.313.601 

ВПЦ "Сава-Дунав" 

2. Нови Београд 6,958,444 5,460,358 

3. Смедерево, РЈ 973.941 172,748 

4. Неготин, РЈ 953.732 5,351,621 

5. Шабац 620.845 81,047 

6. Нова Варош 951,207 0 

ВПЦ "Морава" 

6. Ниш 14,805.198 1,617,475 

7. Чачак 112,903 171,962 

8. Ужице 527,554 67,928 

9. Ћуприја 887.729 219,315 

10. Владичин Хан 

 

67,503 

  УКУПНО: 62.536.103 14.523.558 

    

 

2.2  Опрема Водних објеката ЈВП "Србијаводе" (збирно ВПЦ "Сава-Дунав" и ВПЦ 

"Морава“) 

 

Ред.  

број 

Назив објекта и специфичности 

Сума осигурања на 

дан 31.12.2017. 

опрема 

1 Уставе водозахватне и регулационе 34.443.335 

  Сигурносне  

2 Преводнице 1000 t  

  500 t  

3 Акумулације органи без тела бране 246.978.198 

4 ЦС 

ВПЦ „Морава“ 14.820.975 

ВПЦ „Сава-Дунав“ 416.521.996 

Укупно CS 431.342.971 

 Збир 1-4 712.764.503 

5 Далеководи 120.073.387 

6 Трафо станице 127.227.641 

7 Чуварске и друге зграде 13.075.726 

8 Остали објекти 1.865.512 

 Збир 5-8 262.242.266 

 УКУПНО 975.006.769 
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3) Осигурање пловних објеката 

 

Предмети осигурања 

3.1 Центар за осматрање и одбрану од поплава на води са подацима у прилогу који 

следи (Понтон) 

Каско осигурање без учешћа осигураника у штети 

 

3.2 Катамаран (комада 2) 

Понуда се даје за оба катамарана на годишњем нивоу, имајући у виду осигурања 

која су у току, али ће се полиса потписати по истеку текућег осигурања (прилог 

следи) 

Каско осигурање без учешћа осигураника у штети 

Обавезно осигурање одговорности за власнике чамаца за БГ 781 Е 

 

Подаци за сплав - Центар за осматрање и одбрану од поплава на води 

 

Регистарски број BG-P-863A 

Број пловидбене дозволе 342-24-38/10-02 

Намена Привреда 

Врста пловног објекта Пловеће постројење 

Марка и тип Катамаран „PIMI“ QA-C750 

Година производње 2009. 

Дужина преко свега 20,00 m 

Укупан број мотора 0 (нула), без погона 

Снага мотора (kW) - 

Врста и марка мотора - 

Серијски број мотора - 

Набавна вредност Грађевинска вредност: 25.332.900,23 динара 

Опрема: 3.656.834,00 динара 

Место привеза Београд, ЛО реке Саве, 1+500 
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Подаци за катамаране 

 

Регистарски број PR-273A 

Број пловидбене дозволе 342-12-49/12 

Намена Јавне сврхе 

Врста пловног објекта Чамац без кабине 

Марка и тип Катамаран „PIMI“ QA-C750 

Година производње 2011. 

Дужина преко свега 7,20 m 

Укупан број мотора 1 

Снага мотора (kW) 11,1 kW 

Врста и марка мотора Mercury 15 

Серијски број мотора OR418976 

Набавна вредност 1.457.300,00 динара 

Место привеза Пристаниште Прахово, ДО реке Дунав 

859+000 

 

Регистарски број BG-781 E 

Број пловидбене дозволе 342-17-66/12-02 

Намена Потребе јавног предузећа, Јавне сврхе 

Врста пловног објекта Чамац без кабине 

Марка и тип Катамаран „PIMI“ QA-C750 

Година производње 2011. 

Дужина преко свега 8,20/8,35 m 

Укупан број мотора 1 

Снага мотора (kW) 18,4 kW 

Врста и марка мотора Mercury 25 

Серијски број мотора OR399249 

Набавна вредност 2.065.000,00 динара 

Место привеза Београд, ЛО реке Саве, 1+500 
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4)  Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на неисцрпиви први ризик“ без 

учешћа осигураника у штети 

 

Предмети осигурања 

4.1 Предмет осигурања: Осигурање на први ризик намештаја и уређаја у свим пословним 

објектима на 5.000.000,00 дин без учешћа осигураника у штети. 

4.2 Предмет осигурања: Осигурање на први ризик опреме у свим водним објектима 

(електромотори, трансформатори, хидрофори, калорифери, дизалице, вакуум пумпе и 

остали слични уређаји) на 5.000.000,00 дин без учешћа осигураника у штети. 

4.3  Предмет осигурања: Осигурање новца и новчаних вредности за време преноса два 

пута месечно на 300.000,00 дин без учешча у штети. 

 

5) Осигурање стакла од лома „на исцрпиви први ризик“ без учешћа осигураника у штети 

 

Предмети осигурања 

5.1 Сва стакла на водним објектима на суму првог ризика од 200.000 динара 

5.2 Сва стакла на пословним објектима на суму првог ризика од  150.000,00 динара  

 

 

6) Осигурање возила 

Списак возила ЈВП „Србијаводе“ са подацима за каско полису 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“- БЕОГРАД – ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА У ДИРЕКЦИЈИ 

6.1 Каско осигурање возила 

 

R br Marka-Tip vozila 
Reg.broj  

automobila 

Zapremina 

cm
3
 

Snaga u 

kW 
Godište 

Učešče u 

šteti 

1 
Tojota Avensis 

2,2 SD M/T 
BG-149 XY 2234 110 2007 0 % 

2 
Tojota Auris 

1,4HB M/TT 
BG-1198MB 1364 66 2008 0 % 

3 
Tojota Auris 

1,4HB M/TT 
BG-1198MA 1364 66 2008 0 % 

4 
Tojota Auris 

1,4HB M/TT 
BG-1198MD 1364 66 2008 0 % 

5 
Tojota Xajlax 

2,5DC M/T 
BG-1202DF 2494 88 2008 0 % 

6 
Tojota Auris 

1,4HB M/TT 
BG-545NT 1364 66 2008 0 % 
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ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ - БЕОГРАД - ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА У ВПЦ „САВА-

ДУНАВ“ СА  РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
 

 

 

7 Opel Astra H BG-791YV 1686 81 2014 0 % 

8 Opel Astra H BG-793ZF 1686 81 2014 0 % 

9 
Tojota Prius 

1,8THS HB5 
BG-887KF 1798 73 2014 0 % 

10 Škoda SuprrB BG-333CL 1798 118 2010 0 % 

11 Škoda Оktavia BG1439GV 1968 135 2018 0 % 

R br Tip vozila 
Reg. broj  

automobila 

Zapremina 

cm
3
 

Snaga u 

kW 
Godište 

Učešće 

u šteti 

12 
Opel Astra Klasik Z 17 

DTL 
BG-1359OR 1686 58 2006 0% 

13 
Opel Astra Klasik Z 17 

DTL 
BG-186 EZ 1686 58 2006 0% 

14 
Opel Astra Klasik Z 17 

DTL 
BG-1322UU 1686 58 2007 0% 

15 
Opel Astra Klasik Z 17 

DTL 
BG-183 EV 1686 58 2007 0% 

17 Opel Astra H BG-793 ZĆ 1686 81 2014 0% 

19 Opel Astra H BG-793VŽ 1686 81 2014 0% 

20 
Opel Astra Klasik Z 17 

DTL 
BG-184 ZA 1686 58 2007 0% 

21 
Opel Astra Klasik Z 17 

DTL 
BG-186 EX 1686 58 2006 0% 

22 
Opel Astra Klasik Z 17 

DTL 
BG-184 MA 1686 58 2007 0% 

23 Nisan patfinder BG-1353XB 2488 126 2008 0% 

24 Škoda fabia BG-092AR 1198 47 2005 20% 

25 Novi Duster BG1315AX 1461 80 2018 0% 

26 Novi Duster BG1418JH 1461 80 2018 0% 
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ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ - БЕОГРАД - ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА У ВПЦ 

„МОРАВА“  СА  РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 

Напомена: Понуда се даје за сва возила, имајући у виду осигурања која су у току, али ће се 

полиса потписати по истеку текућег осигурања  

 

 

  

R br Tip vozila 
Reg. broj  

automobila 

Zapremina 

cm
3
 

Snaga u 

kw 
Godište 

Učešće 

u šteti 

27 
Kija Cerato 

Sedan-EX1.6 
BG-266SL 1599 77 2005 0% 

28 
Opel Astra 

Klasik Z 17 DTL 
BG-186 VA 1686 58 2006 

 

0 % 

29 
Opel Astra 

Klasik Z 17 DTL 
BG-1359ОS 1686 58 2006 0% 

30 
Opel Astra 

Klasik Z 17 DTL 
BG-187 KF 1686 58 2006 0% 

31 
Tojota Auris 

1,4HB M/TT 
BG1198UK 1364 66 2008 0% 

32 Opel Astra 
BG-791YT 1686 81 2014 0% 

33 Opel Astra 
BG-793ZČ 1686 81 2014 0% 

34 Nisan patfinder BG-856SŠ 2488 126 2008 0% 

35 Škoda fabia BG-943AY 1198 47 2005 20% 

36 Škoda Oktavia BG1439GZ 1968 110 2018 0% 

37 Novi Duster BG1418JF 1461 80 2018 0% 

38 Novi Duster BG1295SC 1461 80 2018 0% 

39 Novi Duster BG1335AM 1461 80 2018 0% 

40 Novi Duster BG1335AO 1461 80 2018 0% 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/197-2018 14/42 

  

 

 

6.2 Осигурање лица од последица несрећног случаја уз каско полису за путничка возила 

Осигурана сума по једном лицу 

Осигуравају  се: 

 

За смрт 

 

За инвалидитет 

37 возача 500.000,00 дин. 1.000.000,00 дин. 

148 путника 500.000,00 дин. 1.000.000,00 дин. 

 По пријему пријаве о осигураном случају осигуравач је дужан да одмах, а најкасније у 

року од 3 дана, приступи утврђивању и процени штете. 

 

2. Осигурање запослених  (табеле са осигураним сумама и врстама осигурања) 

 Осигурање важи 24 часа и односи се на све запослене према службеној евиденцији. 

Укупан број запослених је 152 

 

7) Комбиновано колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја- 

незгоде 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ ПО ЈЕДНОМ ЗАПОСЛЕНОМ 

Смрт услед незгоде 100% Инвалидитет Дневна накнада Трошкови лечења 

1.5000.000 3.000.000 1.800,00 300.000,00 

 

8)  Допунско здравствено осигурање запослених 

 

 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ ПО ЈЕДНОМ ЗАПОСЛЕНОМ 

 

Хируршке интервенције Теже болести 

300.000,00 400.000,00 

 

 

9)  Колективно осигурање запослених за случај смрти услед болести 

 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ ПО ЈЕДНОМ ЗАПОСЛЕНОМ 

 

750.000,00 

Просечна старост запослених износи 43 године 
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3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 Понуђач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са законом и уговором, 

правилима струке и добрим пословним обичајима.  

 У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених 

услуга, недостаци ће бити записнички констатовани од стране овлашћених представника 

понуђача и наручиоца. Понуђач је дужан да у року од три дана, од дана сачињавања Записника 

о рекламацији, отклони записнички утврђене недостататке. 

 

4. Рок извршења услуга: једна (1) година од закључења уговора. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 

75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) 

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 законских 

заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих. 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
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3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН) 

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. Ако се 

понуђач налази у поступку приватизације, 

уместо наведених уверења прилаже потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. Докази не 

могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН) 

Изјава (образац VI.5) да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

5. 

да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, односно да има важећу 

дозволу Народне банке Србије за 

обављање делатности осигурања 

1) Решења Народне банке Србије о издавању 

дозволе за обављање послова за сва врста 

осигурања или групе осигурања која су 

предмет јавне набавке и  

2) потврда Народне банке Србије да су 

решења важећа.  

Решења морају да буду важећа у моменту 

подношења понуде, као и за све време 

трајања уговора за предметну јавну 

набавку. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатни 

услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатногх услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 1) да има усаглашен систем пословања по 

захтевима стандарда ИСО 9001:2015, или 

одговарајући за област која је предмет јавне 

набавке; 

1) копија важећег сертификата о 

усаглашености система квалитета са 

захтевима стандарда ИСО 9001:2015, или 

одговарајући за област која је предмет јавне 

набавке; 

2) да има усаглашен систем пословања по 

захтевима стандарда ИСО 27001:2013, или 

одговарајући за област која је предмет јавне 

набавке; 

2) копија важећег сертификата о 

усаглашености система квалитета са 

захтевима стандарда ИСО 27001:2013 

(заштита и безбедност информација), или 

одговарајући за област која је предмет јавне 

набавке; 
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3) да има ажурност у решавању штета у 

2017. години већу од 90%; 

Ажурност се рачуна по следећој формули:   

%  ажурности  = (А+Б) / (В+Г) x 100  

 А= број решених штета у 2017.год.  

 Б= број одбијених и сторнираних штета у 

2017.год.  

 В= број пријављених штета у 2017.год.  

 Г= број резервисаних штета на крају 

2016.год.  

 

 

 

 

3) Извештај са веб сајта Народне банке 

Србије (www.nbs.rs)– Надзор осигурања – 

Пословање друштава за осигурање  - 

годишњи извештаји - Број штета по 

друштвима за осигурање у 2017. години.  

 

4) да над њим није покренут поступак 

стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак. Доказ мора 

бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда. 

 

4) Потврда Привредног суда или Агенције за 

привредне регистре да над понуђачем није 

покренут поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак. Доказ 

мора бити издат након објављивања позива 

за подношење понуда 

5) да је понуђач у 2017. години извршио 

услуге осигурања имовине и лица и то: 

а) 3 полисе за осигурање грађевинских 

објекат/опреме од ризика пожара са 

сумамом осигурања по полиси од 

минимално 2.000.000.000 динара и 

трајањем од најмање годину дана 

б) 3 полисе за осигурање машина од ризика 

лома са сумамом осигурања по полиси од 

минимално 1.000.000.000 динара и 

трајањем од најмање годину дана 

в) 3 полисе за осигурање лица од последица 

несрећног случаја – незгоде и за случај 

тежих болести и хируршких интервенција  

за минимално 100 лица по полиси и 

трајањем од најмање годину дана 

5) копије полиса осигурања закључених у 

2017. години 

2 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 да је понуђач на дан 31.12.2017. године  

остварио апсолутну разлику између 

расположиве и захтеване маргине 

солвентности за неживотна 

осигурања/реосигурање (члан 126. закона) 

у висини од најмање 500.000.000,00 динара. 

 

1) Образац  Адекватност капитала за 

неживотна осигурања / реосигурање АК-

НО/РЕ за 2017. годину 

3 КАДОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Да понуђач има најмање 10 запослених 

и/или уговором радно ангажованих лица 

који ће бити ангажовани на извршењу 

уговорених обавеза, процене и решавању 

штета и то:  

1) Фотокопије закључених уговора о раду, 

уговора о делу, уговора о допунском раду 

и  

2) образац пријаве на обавезно социјално 

осигурање 

http://www.nbs.rs/
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3 дипл.правника, 3 дипл.економиста, 3 

дипл.инжењера (машинства, грађевине или 

електротехнике) и 1 доктор медицине – 

лекар цензор 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. 4. и 5. и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведног у табеларном приказу додатних 

услова под редним бројем 1. 2. и 3. понуђач доказује достављањем доказа наведених у делу 

табеларног приказа „НАЧИН ДОКАЗИВАЊА“. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, наведене у табеларном приказу обавезних услова 

под редним бројем 1, 2, 3. 4 и 5. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају сваки понуђач из групе понуђача доставља доказе о испуњености 

обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у 

табеларном приказу обавезних и додатних услова.  

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, не 

морају да доставе доказ из члана  75. став 1. тачка 1), односно Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

 Лице које је уписано у регистар понуђача у складу са чланом 78. Закона о јавним 

набавкама није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) закона. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ.  

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

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

1. Критеријум 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. 

1.   Укупна премија осигурања 

 Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 90 пондера. 

 Понуда са најнижом понуђеном укупном премијом осигурања добија највећи број 

пондера, тј. 90 пондера. Број пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунава се на 

следећи начин: 

 

најнижа понуђена премија 

----------------------------------- x 90 = ---- број пондера 

висина понуђене премије 

2.   Превентива  

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 10 пондера. 

Понуда са највећим понуђеним износом превентиве добија највећи број пондера, тј. 10 

пондера. Број пондера за понуђене износе превентиве осталих понуђача израчунава се на 

следећи начин: 

 

       понуђени износ превентиве  

----------------------------------------------- x 10 = ---- број пондера 

највећи понуђени износ превентиве 

 

 Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. 

понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Наручилац ће одбити понуду: 1) уколико није 

благовремена, 2) уколико поседује битне недостатке, 3) уколико није одговарајућа, 4) уколико 

ограничава права Наручиоца, 5) уколико условљава права Наручиоца, 6) уколико ограничава 

обавезе понуђача 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 

истом понуђеном ценом  

 

 У случају да два или више понуђача понуде исту укупну премију осигурања, наручилац 

ће изабрати понуду понуђача који понуди нижу премију осигурања грађевинских објеката и 

опреме од пожара и неких других опасности. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 5). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ПОНУДА  

брoj ________________ за јавну набавку услуга 

Услуге осигурања објеката, лица и возила  

ЈН број 5/197-2018 

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Матични број понуђача 

 
 

Врста правног лица - разврставање према 

Закону о рачуноводству (заокружити 

одговарајуће) 

1.   

2. 1. Микро    2.   Мало   3.    Средње    4. 

Велико 

Шифра делатности: 

 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за подношење понуде и 

потписивање уговора: 

 

 

 

 

2.  УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени 

гласник РС“ број 75/2013): 

ДА                              НЕ 

интернет страница: _______________________________ 

Напомена: заокружити одговарајуће и у случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача, 

уписати интернет страницу на којој су подаци јавно допступни  

 

3.  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ:  _______  (уписати број учесника у заједничкој понуди) 

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:                 _______ (уписати број подизвођача) 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о броју подизвођача, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно броју учесника у заједничкој понуди, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 
Уписан у Регистар понуђача (заокружити 

ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 
Уписан у Регистар понуђача (заокружити 

ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

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. 

У случају да је подизвођач уписан у Регистар понуђача, у складу са Правилником о садржини 

Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача 

уписати интернет страницу на којој су подаци јавно допступни. 
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5. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача (заокружити 

ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача (заокружити 

ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

3. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача (заокружити 

ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

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. У случају да је 

подизвођач уписан у Регистар понуђача, уписати интернет страницу на којој су подаци јавно 

допступни. 
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6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге осигурања објеката, лица и возила  

 

Годишња укупна премија осигурања (објеката, лица 

и возила) без пореза:  

 

 

______________ динара 

 

Годишња укупна премија осигурања 

(објеката, лица и возила) са порезом 

 

______________ динара 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 90 дана од дана 

 јавног отварања понуда) 

______________ дана од дана 

јавног отварања понуда 

 

Превентива: 

  (изражена у динарима на годишњем нивоу) 

 

______________ динара 

 

 

Рок за исплату осигуране суме (висине одштете):                                  

(не може бити дужи од  четрнаест дана од дана 

када  је осигуравач добио обавештење  да се 

осигурани случај догодио) 

 

______________ дана 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 

понуде. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Услуге осигурања објеката, лица и возила  

ЈН број 5/197-2018 

1) Осигурање од пожара и неких других опасности 

 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

Годишња 

премија 

осигурања 

без пореза 

Годишња премија 

осигурања са 

порезом  

Водни објекти 

(грађевински део и опрема), од пожара и неких других 

опасности , са откупом амортизоване вредности код 

делимичних штета, на уговорену вредност 1.377.752.798,00 

динара (тачка  1.1 ) 

  Грађевински објекти  
(пословне зграде ЈВП „Србијаводе“ 625.361.027,00 динара 

и опрема у њима 48.500.503,00 динара) на уговорену 

вредност од пожара и неких других опасности  и допунски 

ризик изливања воде из инсталација за грађевинске објекте 

и опрему на „први ризик“ од 1.000.000,00 динaра, са 

доплатком за осигурање амортизоване вредности код 

делимичних штета (тачка  1.2) 

  
Укупно  

   

2) Осигурање машина од лома и неких других опасности 

 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
Годишња премија без 

пореза 

Годишња премија са 

порезом 

Механичка опрема у склопу 

грађевинских објеката (пословних 

зграда)  са откупом амортизоване 

вредности код делимичних штета, 

без учешћа осигураника у штети, на 

уговорену вредност 62.536.103 

динара (тачка 2.1)   

Опрема (машине, уређаји и 

апарати) без рачунара, возила и 

намештаја  
са откупом амортизоване вредности 

код делимичних штета, са откупом 

франшизе без учешћа осигураника у 

штети, на уговорену вредност од 

7.363.718,00 динара (тачка 2.1) 

   

Опрема водних објеката  
на уговорену вредност (975.006.769 

динара) са откупом  амортизоване 

вредности код делимичних штета, 

откупом франшизе (без учешћа 

осигураника у штети). (тачка 2.2)  

   

Укупно:   

 

3) Осигурање пловних објеката  
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ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
Годишња премија без 

пореза 

Годишња премија са 

порезом 

Центар за осматрање и одбрану од 

поплаве –Понтон 

Каско без учешћа осигураника у штети 

(тачка 3.1)   

Катамаран (комада 2) 

Каско без учешћа осигураника у штети 

и обавезно осигурање одговорности за 

власнике чамаца за БГ 781 Е (тачка 3.2)   

Укупно :   

 

4) Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на неисцрпиви први ризик“ 

 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
Годишња премија без 

пореза 

Годишња премија са 

порезом 

Покретности у закључаним 

просторијама (намештај, машине, 

уређаји, опрема и апарати) на 

5.000.000,00 динара, без учешћа 

осигураника у штети (тачка 4.)   

Опрема у свим водним објектима 

(електромотори, трансформатори, 

хидрофори, калорифери, дизалице, 

вакуум пумпе и остали слични 

уређаји) на 5.000.000,00 динара без 

учешћа осигураника у штети (тачка 

4.2)   

Готов новац и новчане вредности, за 

време преноса и превоза на релацији 

седиште осигураника – НБС - пошта и 

обрнуто, два пута месечно, на 

300.000,00 динара, без учешћа 

осигураника у штети (тачка 4.3)   

Укупно :   

 

 

5) Осигурање стакла од лома „на исцрпиви први ризик“ 

 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
Годишња премија без 

пореза 

Годишња премија са 

порезом 

Сва стакла на водним објектима на 

200.000,00 динара без учешћа 

осигураника у штети (тачка 5.1)   

Сва стакла на пословним објектима 

на 150.000,00 динара без учешћа 

осигураника у штети (тачка 5.2)   

Укупно :   

 

 

6) 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 
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ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 
Годишња премија 

без пореза 

Годишња премија са 

порезом 

Путничка возила, према датој спецификацији 

(прилог 4) 

Понуда се даје за сва возила, имајући у виду 

осигурања која су у току, али ће се полиса 

потписати по истеку текућег осигурања (тачка 

6.1)   

Лица у путничким возилима од последица 

несрећног случаја (тачка 6.2)   

Укупно :   

 

 

7) Комбиновано колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја 

 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ 

Годишња премија за 

152 запослених без 

пореза 

Годишња премија 

за 157 запослених 

са порезом 

Смрт услед 

незгоде 

100% 

Инвалидитет 

Дневна 

накнада 

Трошкови 

лечења 

  

1.500.000,00 3.000.000,00 1.800,00 300.000,00   

 

8) Допунско здравствено осигурање запослених  

 

 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ 

 

Годишња премија за 

152 запослених без 

пореза 

Годишња премија 

за 152 запослених 

са порезом 

Хируршке интервенције Теже болести    

300.000,00 400.000,00   

 

9) Колективно осигурање запослених за случај смрти услед болести 

 

 

ОСИГУРАНЕ СУМЕ 

 

Годишња премија за 

152 запослених без 

пореза 

Годишња премија 

за 152 запослених 

са порезом 

Смрт услед болести   

 

750.000,00 

  

 

 

УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА Годишња премија 

без пореза 

Годишња премија 

са порезом 

1) Осигурање од пожара и неких других опасности   

2) Осигурање машина од лома и неких других 

опасности 

  

3) Осигурање пловних објеката    

4) Осигурање од опасности провалне крађе и 

разбојништва „на неисцрпиви први ризик“ 

  

5) Осигурање стакла од лома „на исцрпиви први 

ризик“ 

  

6) Осигурање моторних возила (потпуно ауто каско 

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

штети и са допунским ризиком од провалне 

крађе 

7) Комбиновано колективно осигурање запослених 

лица од последица несрећног случаја за 152 

запослених 

  

8) Допунско здравствено осигурање запослених за 

152 запослених 

  

9) Колективно осигурање запослених за случај 

смрти услед болести за 152 запослених 

  

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9)   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону „годишња премија без пореза“ уписати колико износи цена без пореза за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 

 у колону „годишња премија са порезом“ уписати колико износи укупна цена са порезом 

за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 на крају усписати укупну цену без пореза и са порезом за све тражене предмете јавне 

набавке  

Датум: 

М.П. 

 

 

Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

  

 У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,                                                                             

(Назив понуђача) даје:  

 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке Услуге осигурања објеката, лица и возила, број 5/197-2018, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

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

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 Понуђач........................................................................................................................................

...........(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке Услуге осигурања објеката, лица и 

возила, број 5/197-2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум                      Понуђач 

 

________________                                     М.П.                                           __________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОБЈЕКАТА, ЛИЦА И ВОЗИЛА  

 

закључен између: 

 Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, 

матични број: 17117106, ПИБ: СР 100283824, текући рачун: 200-2402180102045-07, које заступа 

директор Горан Пузовић, дипл. инж. пољ. (у даљем тексту: Уговарач осигурања) 

 

и 

__________________________________________________________________________________

, ул. __________________________________________, матични број: ____________, ПИБ: 

_____________, текући рачун: ____________________________које заступа 

_______________________________,(у даљем тексту: Осигуравач) 

 

________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: 

_____________, текући рачун:________________________ које заступа 

__________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ул. __________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: 

_____________, текући рачун:________________________ које заступа 

__________________________________ (Напомена: уколико се подноси заједничка понуда, као 

уговорне стране на страни Осигуравача се уписују сви чланови групе понуђача): 

 

Уговорне стране сагласно константују:  

- да је Уговарач осигурања, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке Услуге осигурања 

објеката, лица и возила, редни број јавне набавке 5/197-2018;  

- да је Осигуравач доставио понуду број _____________ од _________ 2019. године,   

заведену код Уговарача осигурања под бројем __________ од ___________ 2019. године;  

- да Осигуравач наступа са подизвођачем: 

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. бр. 

_______________, ПИБ:________________; 

 

______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. бр. 

_______________, ПИБ:________________(попуњава Осигуравач уколико наступа са 

подизвођачем/има, у складу са упутством које се налази на крају модела уговора). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 

Предмет овог уговора је осигурања објеката, лица и возила, у свему према понуди 

Осигуравача број _____________ од _________ 2019. године,   заведену код Уговарача 

осигурања под бројем __________ од ___________ 2019. године, која са обрасцем структуре 

цене – спецификацијом услуга осигурања и условима осигурања Осигуравача, чини саставни 

део овог уговора.   

 

Члан 2. 

Осигурање имовине, лица и возила из члана 1. овог уговора обухвата: 

1) осигурање имовине од пожара и неких других опасности;  

2) осигурање машина од лома и неких других опасности;  

3) осигурање пловних објеката; 

4) осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик“; 

5) каско осигурање моторних возила и лица од последица несретног случаја;  

6) осигурање стакла од лома „на први ризик“;  

7) колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја;  

8)  допунско здравствено осигурање запослених.  
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9) колективно осигурање запослених за случај смрти услед болести. 

 

ИЗНОС УКУПНЕ УГОВОРЕНЕ ПРЕМИЈЕ  ОСИГУРАЊА 

Члан 3.  

Укупно уговорена годишња премија  осигурања објеката, лица и возила износи 

___________________ динара без пореза, (___________________ динара са порезом) и 

одређена је понудом из члана 1. овог уговора. 

Премијске стопе које је Осигуравач користио при изради прихваћене понуде не могу се 

повећавати током трајања уговора о осигурању. Премијске стопе које је осигуравач користио 

при изради прихваћене понуде могу се смањити и то у случајевима када се њихово смањење 

врши променом тарифе премија осигуравача. 

 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да ће се по потреби вршити ажурирање података од значаја 

за осигурање које је предмет овог уговора.  

На осигурања закључена у смислу овог уговора, зависно од врсте осигурања, 

примењују се, поред законских одредби и услови осигурања Осигуравача који су саставни део 

овог уговора.  

Ако Осигуравач измени услове осигурања дужан је да о томе писмено обавести 

Уговарача осигурања пре истека текућег периода осигурања. 

Уговарач осигурања има право да раскине овај уговор о осигурању по пријему 

писменог обавештења. 

У том случају уговор о осигурању престаје да важи истеком текуће године осигурања. 

Ако Уговарач осигурања  не откаже уговор о осигурању, уговор се почетком следећег периода 

осигурања аутоматски мења у складу са извршеним изменама у условима осигурања. Уговарач 

осигурања плаћа премију осигурања Осигуравачу у износу који се утврђује полисом 

осигурања, према врсти осигурања. 

 

УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА  

Члан 5. 

Плаћање премија осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће 

се у 12 месечних рата, без обрачунате камате, осим премија осигурања  за обавезно осигурање 

власника и корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штете причињене 

трећим лицима (ауто одговорност), која се плаћа за сваки појединачни случај у целости.  

 Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 

 

Члан 6. 

Када се догоди осигурани случај на основу којег ће се тражити накнада из полисе 

осигурања, Уговарач осигурања је дужан да:  

- одмах обавести Осигуравача о настанку осигураног случаја, али најдаље у року од 3 дана од 

дана сазнања,  

- у року од 3 дана писмено потврди пријаву штете.  

 

Члан 7. 

По пријему пријаве о насталом осигураном случају Осигуравач је дужан да одмах 

приступи утврђивању и процени штете.  

Осигурана сума, односно висина одштете се исплаћује у року до _____ календарских 

дана од од дана када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај догодио. 

 

Члан 8. 

У случају да Осигуравач по насталом осигураном случају, а из било ког разлога осим 

више силе не испуни благовремено у року неку, или све своје обавезе, обавезан је да за сваки 

дан закашњења плати Уговарачу осигурања износ од 0,2% вредности укупне премије 

осигурања, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% целокупног износа 

премије осигурања уговореног за период осигурања у коме је настао осигурани случај. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 9. 

 Осигуравач се обавезује да на дан закључења Уговора достави бланко сопствену меницу 

као гаранцију за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним потписом. Уз меницу мора 

бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама „без 

протеста“, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне 

уговорене вредности без обрачунатог пореза на премије неживотног осигурања и потврда о 

регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована). Уз меницу 

мора бити достављен оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис 

овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом 

или потписима са картона депонованих потписа. 

 Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора 

се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег. 

 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од дана истека важности уговора. 

 У случају да Осигуравач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 

закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или 

уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати 

средство финансијског обезбеђења. 

 Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 

раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

 Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој 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. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског 

обезбеђења. 

 По извршењу уговорних обавеза Осигуравача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Осигуравача. 

 

СРЕДСТВА ПРЕВЕНТИВЕ 

Члан 10. 

Осигуравач ће у складу са понудом одобравати Уговарачу осигурања средства 

превентиве у износу од ________ динара годишње без пореза за осигурање од ризика пожара и 

неких других опасности и за осигурање од ризика лома машина и неких других опасности. 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА  

Члан 11. 

Овај уговор се закључује на период од једне (1) године и сматра закљученим када 

овлашћени представници уговорних страна, потпишу полисе осигурања. 

Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана 

достављања писменог обавештења о отказу. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 

регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област. 

 

 Члан 13. 
 Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни 

суд у Београду. 

 

Члан 14. 
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Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

За Уговарача осигурања  За Осигуравача 

Д и р е к т о р 

 

 

 Д и р е к т о р 

   

       Горан Пузовић, дипл. инж. пољ.                                             

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 Модел уговора представља уговор по приступу. 

 Обавезно модел уговора попунити и потписати, чиме понуђач потврђује да се слаже са 

моделом уговора. 

 Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након 

што му је уговор додељен наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, на предвиђеном месту треба унети податке 

свих чланова групе понуђача (назив, седиште, ПИБ, матични број и број текућег рачуна код 

банке, законски заступник), на за топредвиђеним слободним линијама и дозвољено је ту 

страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више примерака, 

па унети податке за све чланове груп.понуђача . 

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава ипоследњу 

алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (услучају више подизвођача, 

податке треба унети на начин као што је описано и заунос података за више чланова групе 

понуђача, у претходном пасусу). 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 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: 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. 5/197-2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

18.03.2019. године до 11 часова.  

    Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа.  

 Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће на захтев понуђача 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 Понуда мора да садржи:  

- Образац понуде (Образац 1);  

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5); 

-  бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење – писмо, потврда о 

регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована), оверени ОП 

образац и копија картона депонованих потписа; 

-  доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са захтевима 

из одељка III „Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова“; 

-  Модел уговора; 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача.  

 Дужност понуђача је да проучи конкурсну документацију и пропуст у том смислу 

представљаће ризик за понуђача који може довести до одбијања његове понуде. 

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 

самостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива 

предвиђено конкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише и овери. 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења,др с односно која документа 

накнадно доставља.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/197-2018 38/42 

  

 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно водопривредно 

предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Бродарска 3,са 

назнаком: 

 „Измена и/или допуна/опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге осигурања 

Услуге осигурања објеката, лица и возила, ЈН бр. 5/197-2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 

 У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  
 Плаћање премија осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће 

се у 12 месечних рата, без обрачунате камате, осим премија осигурања  за обавезно осигурање 

власника и корисника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима 

(ауто одговорност), која се плаћа за сваки појединачни случај у целости.  

 Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна. 

 Начин и рокови плаћања другачији од наведеног су искључени, те ће понуде са таквим 

начином и роковима плаћања бити одбијене као неприхватљиве. 

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који 

понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 

 

9. 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 ће у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 

важења понуде не може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Премија осигурања у обрасцу понуде исказује се у динарима. 

Понуђач у обрасцу понуде треба да назначи укупно понуђену премију осигурања. 

Понуђена премија осигурања је на годишњем нивоу.  

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда у складу са чл. 

93. Закона. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

 Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена 

меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање 

оригиналним потписом (не факсимилом). Уз меницу мора бити достављено уредно 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име озбиљности понуде и са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без обрачунатог пореза на премије 

неживотног осигурања и потврда о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ 

да је меница регистрована). Уз меницу мора бити достављен оверени ОП образац и копија 

картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично 

овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 

овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 

потписа. 

 Рок важења средства финансијског обезбеђења je 90 (деведесет) дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се 

продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније пре истека важећег. 

 Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност 

понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла. 

 Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје 
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понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној 

јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског 

обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

 Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора 

достави бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена 

меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање 

оригиналним потписом (не факсимилом). Уз меницу мора бити достављено уредно 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама „без протеста“, на име 

доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без 

обрачунатог пореза на премије неживотног осигурања и потврда о регистрацији менице 

(листинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована). Уз меницу мора бити 

достављен оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене 

лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис 

овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом 

или потписима са картона депонованих потписа. 

 Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора 

се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег. 

 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од дана истека важности уговора. 

 У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим 

уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико 

ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство 

финансијског обезбеђења. 

 Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 

раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

 Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој 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. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског 

обезбеђења. 

 По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла ће бити враћено, на захтев Понуђача. 

  

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, у свему у складу са чланом 20. Закона. 

Заинтересована лица могу у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 

дозвољено.  

Додатне информације и/или појашњења упућују се Наручиоцу путем е-maila адресе:    

office.jn@srbijavode.rs (или путем поште на адресу: Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“, Бродарска 3, 11070 Нови 

Београд), уз напомену „Захтев за додатним информацијама и/или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку – Услуге осигурања Услуге осигурања објеката, лица и возила, 

ЈН бр. 5/197-2018. 
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 У случају да заинтересовано лице затражи додатне информације или појашњења, 

Наручилац ће одговор у писаном облику објавити на Порталу јавних набавки 

(http://portal.uјn.gov.rs) и на својој интернет страници (www.srbijavode.rs).  

 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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - 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. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

  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.  

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

 

16. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

office.jn@srbijavode.rs, факсом на број 011/311-94-03 или препорученом пошиљком са 

повратницом.  Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем 

факса, исти се може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца 

од 7,30h до 15,30h. 

 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 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 седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 

2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  
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 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  После 

доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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.  

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

  (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А; 

јавна набавка редни број 249/2017; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

 

 


