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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 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 бр. 16/2019, под деловодним бројем 20-0001/ЈН/19 од 
03.06.2019 и Решења о  образовању комисије за јавну набавку бр. 16/2019, под 
деловодним бројем 20-0002/ЈН/19 од 03.06.2019, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности 
Услуге осигурања 
ЈНМВ бр. 16/2019 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 2 
II Спецификација услуга 3 

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

8 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 
V Образци који чине саставни део понуде 24 
VI Модел уговора 41 

 
 
Конкурсна документација се састоји од 44 странa. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о oсигуранику 
Осигураник: POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ 
Адреса: Железничка 22, 24410, Хоргош  
Интернет страница: www.vodaho.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Јавна набавка мале вредности (услуге), бр. 16/2019, услуге осигурања 
Oзнака из општег речника набавке: 66510000 – услуге осигурања 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4. Контакт  
Лице за контакт: Инес Радич Балабан, службеник за јавне набавке  
Е-mail адреса: javne.nabavke@vodaho.rs   
 
5. Јавна набавка није резервисана. 
 
6. Понуда са комплетном документацијом подноси се у затвореној и 
запечаћеној коверти на адресу:  
POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, 
24410, Хоргош, са обавезном назнаком на лицу коверте: 
„Не отварати – понуда за поступак јавне набавке мале вредности бр. 
16/2019, Услуге осигурања“. На полеђини запечаћене коверте навести назив, 
адресу и број телефона понуђача. 
Рок за подношење понуда je 8 (осам) дана од дана објављивања позива и 
конкурсне документације на порталу јавних набавки. Благовременом ће се 
сматрати понудa која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана 
наведеног рока до 11:00 часова, односно 12.06.2019. године. 
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА 
 
 

I   OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI 

       

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 
Građevinski objekti  
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Osnovni rizici  
389.347.518 

 
7.786.950 

Izliv vode iz instalacija I-rizik 2% GO 

Otkup amortizovane vrednosti kod 
delimičnih šteta 

2 
Oprema 
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Osnovni rizici  
83.709.891 

Izliv vode iz instalacija I-rizik 2% 

Otkup amortizovane vrednosti kod 
delimičnih šteta 

3 
Zalihe 
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Osnovni rizici 17.942.610 

 

 
 
  

II   OSIGURANJE OD LOMA MAŠINA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI 

       

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 
Mehanička oprema u 
sastavu građevinskog 
objekta 

Rizik loma i nekih drugih opasnosti 

19.467.376 

DOPLACI: 
- otkup amort. vrednosti 
- otkup odb. franšize 
- za zemljane radove 
- za iznalaženje greške 

2 
Oprema 
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Rizik loma i nekih drugih opasnosti 

78.662.247 
DOPLACI: 
- otkup amort. vrednosti 
- otkup odb. franšize 
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III   OSIGURANJE OD PROVALNA KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA 
 

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 
Pokretne stvari 
Horgoš, Železnička 22. i 18. 

"PRVI RIZIK" 
100.000 

DOPLATAK: otkup odb. franšize 

2 
Zalihe 
Horgoš, Železnička 22. i 18. 

"PRVI RIZIK" 
200.000 

DOPLATAK: otkup odb. franšize 

3 
Zalihe 
Horgoš, Partizanska bb  
(Karasova bb) 

"PRVI RIZIK" 
200.000 

DOPLATAK: otkup odb. franšize 

4 
Novac u gvozdenoj blagajni 
Horgoš, Železnička 18. 

Suma osiguranja 
200.000 

DOPLATAK: otkup odb. franšize 

5 

Novac u prenosu i prevozu 
  
Suma osiguranja 
DOPLATAK: otkup odb. franšize 
 

 
200.000 
100.000 
100.000 

Horgoš-Kanjiža  

Kanjiža-Kanjiža 

Inkasanti u opštini Kanjiža 

 Video nadzor,čuvarska služba 24h.  

 
 
      

IV KOMBINOVANO OSIGURANJE ELEKTRONSKIH RAČUNARA 

       

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 

Računari, procesori slični 
uređaji  
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Osnovni rizici 

2.598.939 DOPLACI:  
- otkup amort. vrednosti 
- otkup odb. franšize 

 

 
 
  

 
    

V OSIGURANJE STAKLA OD LOMA 

       

RB PREDMET OSIGURANJA NAČIN OSIGURANJA 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 
Staklo ispod 4 mm – ukupna 
količina stakla 200 m2 po 
ceni od 1.000,00 dinara /m2 

"I-rizik" 50.000 

2 Termopan – staklo 60 m2 Suma osiguranja 200.000 
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VI OSIGURANJE OPŠTE ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI 

       

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 
Opšta odgovornosti iz 

delatnosti 

Osiguranje odgovornosti iz delatnosti 
(pretežne i sporedne iz tabele) za štete 
usled smrti, povrede tela ili  zdravlja kao i 
oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica.  
Proširenje pokrića:  
- za štete usled oštećenja podzemnih 

uređaja i vodova za plin, vodu, struju, 
telefon, kanalizaciju i sl.  

- krađa ili nestanak stvari zaposlenih 
(odnosi se na: proširenje pokrića koje 
pretrpi zaposleni na radu ili u vezi sa 
radom). 

Bez učešća osiguranika u šteti.  
Ukupan broj zaposlenih 70.  
Dužina vodovoda 260 km 
Ostvareni prihod za 2018. god. 
183.638.237 rsd. 

Suma osiguranja po 
osiguranom slučaju 

1.000.000 rsd 
(za stvari i lica). 
Agregatna suma 
10.000.000 rsd 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

VII OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI 

       

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 

Svi objekti u izgradnji gde se 
osiguranik pojavljuje kao 

izvođač radova. 
Na osnovu predviđene 

predračunske vrednosti po 
ugovoru o izvođenju radova 

za objekte u izgradnji 
Vrsta radova: izgradnja 
cevovoda (pretežne i 
sporedne delatnosti iz 

tabele) 

Osnovne opasnosti 155.000.000 

 
 
 
 
 

Način osiguranja: na stvarnu vrednost 
Obračun premije: prema prijavljenim 

situacijama 
 
 
 
 

Očekivana vrednost radova 
za objekte u izgradnji tokom 

godinu dana 
 

 
Napomena: kod osiguranja objekata u izgradnji na osnovu prošlogodišnjih iskustva i Programa poslovanja 
privrednog društva za 2019. godinu, ukupna procenjena vrednost radova na godinu dana iznosi 155.000.000 
rsd bez PDV-a. Na osnovu procenjene vrednosti radova potencijalni osiguravač daje ponudu, prema kojoj se 
vrši rangiranje ponuda. Nakon dodele i zaknjučelja ugovora o osiguranju i izdavanja polise, računanje i 
plaćanje se vrši na osnovu stvarno realizovanih ugovora o radovima – izgradnji cevovoda i stvarno situiranim 
troškovima prema investitoru u toku godine. Naručilac nije predvideo učešće osiguranika u šteti kod osiguranja 
objekata u izgradnji. 
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VIII KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA 

       

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 

Zaposleni prema službenoj 
evidenciji ugovarača 

Broj lica: 70 
administrativni radnici: 24 

ostali: 46 

Trajni invaliditet 1.200.000 

Smrt usled nesrećnog slučaja 600.000 

Loma kostiju 30.000 

24 časa, isključenje karence 

 
 
 

 
      

IX TEŽE BOLESTI I HIRURŠKE INTERVENCIJE 

       

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

1 
Zaposleni prema službenoj 
evidenciji ugovarača 70 lica 

Teže bolesti 200.000 

Hirurške intervencije 200.000 

24 časa, isključenje karence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: 

Pretežna delatnost: 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja i sledeće delatnosti: 

37.00 Uklanjanje otpadnih voda 

38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan 

38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan 

42.21 Izgradnja cevovoda 

46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda 

42.11 Izgradnja puteva i autoputeva 

42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata 

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih  sistema 

49.41 Drumski prevoz tereta 

71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje 

71.20 Tehničko ispitivanje i analize 

81.29 Usluge ostalog čišćenja 

  

 
 
 
 



Услуге осигурања – ЈНМВ бр. 16/2019 8 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 
 
1. Путничка возила 

R.B. NAZIV I MARKA 
REGISTARSKI 

BROJ 
GODINA 

PROIZVODNJE 
ZAPREMINA 

CCM 
SNAGA 

KW 
VRSTA 

OSIGURANJA 

1 
ŠKODA FABIA 

COMBI AMBIENTE 
1.4 

KA016-ZO 2008 1390 63 

obavezno po 
početnom 

razredu R04 

2 Z-10 KA018-AL 2006 1242 44 

3 Z-10 KA018-TE 2007 1242 44 

4 
Zastava Koral IN 1.1 

EKON. 
KA006-LK 2008 1116 40 

5 
Zastava Koral IN 1.1 

EKON. 
KA006-LM 2008 1116 40 

6 Skoda Fabia 1.2 KA006-ZO 2004 1198 47 

7 LADA Niva 1.7 KA006-ZS 2004 1690 59 

 
2. Теретна возила 

R.B. 
NAZIV I 
MARKA 

REG. 
BROJ 

GODINA 
PROIZV. 

ZAPREMINA 
CCM 

SNAGA 
KW 

NOSIVOST 
KG 

VRSTA 
OSIGURANJA 

1 KIA K2700 KA001- PZ 2001 2665 59 1580 

obavezno 

2 
Zastava Rival 

35.10 
KA002- AC 1996 2499 76 1360 

3 KIA K2500 KA016-NU 2007 2476 69 1395 

4 KIA K2500 KA016-SR 2007 2476 69 1395 

5 KIA K2900 KA017-VE 2008 2902 92 1400 

6 KIA K2900 KA017-VF 2008 2902 92 1400 

7 KIA K2900/3 KA004-GT 2010 2902 92 1400 

8 KIA K2900/6 KA004-HN 2010 2902 92 1400 

9 
Zastava Koral 

IN 1.1 VAN 
KA006-LO 2007 1116 40 260 

10 KIA K2900 KA020-HR 2008 2902 92 1400 

11 
MAHINDRA 

GOA GLX 2.5 
CRDE 4WD 

KA010-DG 2008 2498 79 630 

12 
KIA Pregio 2.5, 

bela 
KA017-LC 2003 2476 69 1300 

13 FAP 20-21 KA002-KI 2006 5900 158 9605 

14 FAP 14-14 KA016-SS 1995 11030 103 8400 

15 FAP 19-21 KA017-EP 1996 11040 151 6745 

16 FAP 19-21 KA019-LU 2002 11040 151 10550 

17 MERCEDES KAxxx-XX 1998 10964 180 12380 

18 FAP12-14 KA003-BS 1996 6595 103 4000 

19 Trajler GAJIĆ AA-112KA 2002 - - - - - - 20020 

20 
FLUID UTVA 

prikolica 
AA-216KA 2010 - - - - - - 11800 

21 Stema prikolica AA-486KA  - - - - - - 650 

22 Stema prikolica AA-487KA  - - - - - - 600 

23 
Samogradnja 

prikolica 
AA-489KA  - - - - - - 630 

24 
Cisterna 

MAJEVICA 
KA10-AAB 2008 - - - - - - 3200 

25 
FAK Loznica  

prikolica 
KA68-AAA 2007 - - - - - - 3800 



Услуге осигурања – ЈНМВ бр. 16/2019 9 

26 
FAK Loznica  

prikolica 
KA90-AAA 2005 - - - - - - 3800 

27 
Dacia Dokker 

LGV 
KA016-DK 2017 1461 66 750 

оbavezno i 
casco 

osiguranje 

28 
Fiat Fiorino 

Elegant 
KA016-BH 2017 1368 56 610 

29 
Fiat Fiorino 

Elegant 
KA016-BL 2017 1368 56 610 

30 Renault Master KA016-DM 2017 2299 110 1400 

 
3. Радне машине 

R.B. NAZIV I MARKA 
REG. 
BROJ 

GODINA 
PROIZV. 

ZAPREMINA 
CCM 

SNAGA 
KW 

VRSTA 
OSIGURANJA 

1 New Holland W110 B  KAAAB-41 2008 4500 89 

obavezno 

2 FIAT-Kobelco FB200.2  KAAAB-87 2002 4804 79 

3 FIAT-Kobelco FB200.2  KAAAB-88 2003 4987 82 

4 FIAT-Hitachi EX135W  KAAAB-94 2002 3922 76 

5 New Holland MH4.6 KAAAB-95 2005 3900 83 

6 Fiori DB180 KAAAĆ-14 2008 2190 36 

7 New Holland LB115.B KAAAC-63 2007 4500 82 

8 New Holland B115  KAAAĆ-68 2007 4500 82 

 
У следећој табели су наведене радне машине са детаљним описом њихове намене, ради 
правилног тарифирања премије за аутоодговорност за радне машине: 
 

НАЗИВ И МАРКА РАДНЕ МАШИНЕ НАМЕНА РАДНЕ МАШИНЕ 

New Holland W110 B – утоваривач 
радна машина за манипулацију расутим 
материјалом (земља, песак, шљунак), утовар 
у камионе и затрпавање ровова 

FIAT-Kobelco FB200.2 – комбинована машина  
мања радна машина за вршење ископа и 
затрпавање рова, као и за утовар расутог 
материјала у камионе 

FIAT-Kobelco FB200.2 – комбинована машина 
мања радна машина за вршење ископа и 
затрпавање рова, као и за утовар расутог 
материјала у камионе 

FIAT-Hitachi EX135W – точкаш багер  
радна машина за вршење ископа и 
затрпавање рова, као и за манипулацију 
мањим бетонским елементима 

New Holland MH4.6 – точкаш багер 
радна машина за вршење ископа и 
затрпавање рова, као и за манипулацију 
мањим бетонским елементима 

Fiori DB180 – самоходни миксер бетона 
мања радна машина за мешање и краћи 
превоз бетона, запремине 1,5 м3 

New Holland LB115.B – комбинована машина 
мања радна машина за вршење ископа и 
затрпавање рова, као и за утовар расутог 
материјала у камионе 

New Holland B115 – комбинована машина 
мања радна машина за вршење ископа и 
затрпавање рова, као и за утовар расутог 
материјала у камионе 

 
4. Трактори 

R.B. NAZIV I MARKA REG. BROJ 
GODINA 
PROIZV. 

ZAPREMINA 
CCM 

SNAGA 
KW 

VRSTA 
OSIGURANJA 

1 IMT 542 KAAAB-40 1993 2580 31 
obavezno 

2 IMT 549 KAAAB-60 2008 3330 36 
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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 
 
 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као лан 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); 

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); 

4) 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 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

5) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 
1. тач. 3) ЗЈН); 

 
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 4) ЗЈН и услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава 
заједно.   

 
1.2.1.  Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – финансијски капацитет: 

да понуђач  на дан  31.12.2017. години располаже апсолутном 
разликом између расположиве и захтеване маргине солвентности за 
неживотна осигурања у минималном износу од 1.000.000.000,00 рсд.  

 
1.2.2.  Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – пословни капацитет: 

да понуђач има исказани коефицијент  ажурности у решавању штета  
за  2017. годину већи од 90%, који  се утврђује на основу података које 
осигуравајуће куће достављају Народној банци Србије, Сектору за 
послове надзора над обављањем делатности осигурања, одељење за 
актуарске послове и статистику извештај – број штета по друштвима за 
осигурање у 2017. години 
Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули: 
                           
Коефицијент ажурности  = (А+Б) х 100 , где је 
                                                     (Ц+Д)     
       
А = број решених штета у 2017. години, 
Б = број одбијених и сторнираних штета у 2017. години, 
Ц = број пријављених штета у 2017. години, 
Д = број резервисаних штета на крају 2016. године, 
 
Напомена: у случају подношења понуде од стране групе понуђача за 
потребе пондерисања понуде узеће се у обзир заједничка ажурност 
групе понуђача и то тако што се износи ставки А, Б, Ц и Д сваког 
члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају (пример: уколико 
групу понуђача чине два члана, ажурност у решавању штета биће 
одређена према следећој формули:  
                                                               (А1+А2+Б1+Б2) 
% ажурности у решавању штета = (Ц1+Ц2+Д1+Д2)  х 100, где је  
A1 = број решених штета у 2017. години једног члана групе  
А2 = број решених штета у 2017. години другог члана групе  
итд.) 
 
Наручилац захтева ажурност у решавању штета које су пријављене 
понуђачу од стране осигураника који су закључили полисе неживотних 
осигурања, у проценту од најмање 90% у 2017. години, због тога што је 
за несметано обављање делатности наручиоца од пресудне важности 
да се кварови на систему санирају у најкраћем року, да не би довели 
до штете великих размера. Наручилац снабдева око 25.000 грађана 
водом за пиће, услед кварова ремети се водоснабдевање, али и 
угрожава вредна опрема у систему водоснабдевања која спада у 
основна средства наручиоца. Са наведеног, полазећи од начела 
ефикасности и економичности (чл. 9 ЗЈН), као и целисходности 
закључења уговора о осигурању са најбољим понуђачем, очекујемо од 
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осигуравача да за пријављени осигурани случај у најкраћем року 
донесе одлуку о накнади штете, односно одбије да накнади штету 
уколико нису испуњени услови.  
 

1.2.3.  Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – технички капацитет: 
1.2.3.1 понуђач треба да има усаглашен систем пословања са 
захтевима стандарда ISO 9001 чиме доказује да је његово пословање 
усклађено са међународно признатим системом квалитета који 
подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа. 
1.2.3.2. понуђач треба да има усаглашен систем пословања са 
захтевима стандарда ISO10002 чиме доказује да је његово пословање 
усклађено са међународно признатим системом управљања 
процесима поступања по приговорима корисника. 

 
1.2.4. Право на учешће има понуђаћ ако располаже са неопходним  

кадровским капацитетом: 
1.2.4.1. да има тако организовану стручну службу за процену и 
ликвидацију штете која је у могућности да изађе на терен ради 
утврђивања висине штете у што краћем року, односно одмах након 
настанка штете и пријаве штете путем телефона, а пре отклањања 
узрока штете на лицу места (градилиштима), ако је то потребно за 
пријаву и наплату штете. 
1.2.4.2. Понуђач је у обавези да одреди конкретну особу (и заменика у 
сучају њеног одсуства) која ће вршити комуникацију и пословање са 
лицем задуженог за обављање послова везаних за осигурање код 
наручиоца.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
 За доказ обавезних услова од редног броја 1 до редног броја 4 доставља 

се Изјава (Образац 5 i 6 у поглављу V ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 

 За доказ обавезних услова под редним бројем 5 доставља се Решење за 
обављање послова осигурања, издата од Народне Банке Србије, која су 
предмет ове јавне набавке; Решење мора бити важеће. 

 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
Понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
 Додатни – финансијски услов под редним бројем 1.2.1. се доказује 

достављањем образца Адекватност капитала за неживотна осигурања, 
стање на дана 31.12.2017. Образац АК-НО/RE. 
 

 Додатни услов под редним бројем 1.2.2. – ажурност у решавању штета 
проверава наручилац на осову следећих података: Изјаве одговорног 
лица понуђача, у којој се наводе следећи подаци који се односе на 
неживотна осигурања: 

А) Број решених штета у 2017. години 
Б) Број одбијених и стронираних штета у 2017. години 
В) Број пријављених штета у 2017. години 
Г) Број резервисаних штета на крају 2016. године 

Напомена: у случају подношења заједничке понуде, напред наведене 
податке достављају сви чланови групе понуђача ради правилне 
примене формуле за ажурност у решавању штета дате на страни 11 
ове конкурсне документације. 
 

 Технички капацитет под редним бројем 1.2.3. доказује се копијама 
тражених сертификата. 
 

 Додатни услов под редним бројем 1.2.4.1. се доказује потписивањем и 
оверавањем Изјаве бр. 5 у поглављу V ове конкурсне документације под 
пуном кривичном и материјалном одговорности; 
Додатни услов под редним бројем 1.2.4.2. се доказује достављањем 
Овлашћења на меморандуму осигуравајућег друштва, издата од стране 
овлашћеног лица понуђача на којем је наведена конкретна особа као и 
заменик која ће вршити комуникацију и пословање са лицем задуженог 
за обављање послова везаних за осигурање код наручиоца. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
 
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 4) 
ЗЈН и услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде, доказује испуњеност обавезних услова. У том случају понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику (Решење АПР 
о упису у регистар понуђача) и Образац изјаве понуђача (поглавље VI ове 
конкурсне документације). 
 
Наручилац нће 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 је у 
обавези да доставља и 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 у оригиналу своју писану изјаву, дату под 
пуном 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 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ 
на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику 
достави и превод тог документа на српски језик.  
 
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:  
POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, 
24410, Хоргош, са назнаком:  
„Не отварати – понуда за поступак јавне набавке мале вредности бр. 
16/2019, Услуге осигурања”.  
Рок за подношење понуда je 8 (осам) дана од дана објављивања позива и 
конкурсне документације на порталу јавних набавки. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
последњег дана наведеног рока, односно до 11:00 часова, 12.06.2019. године.    
Осигураник 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 
наручиоц ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручиоц ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручиоц 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. 
Понуда мора да садржи: 

 Образац Понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) образац бр. 1; 
 Oбразац Изјаве о испуњности услова из чл. 75 и чл. 76 ЗЈН (попуњен, 

печатом оверен и потписан) образац бр. 5 (образац бр. 6 – са 
подизвођачем); 

 Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора;  
 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре понуђене 

цене – образац бр. 2; 
 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме 

Понуде – образац бр. 3; 
 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текста изјаве о 

независној понуди – образац бр. 4; 
 Меницу као финансијско средство обезбеђења озбиљности понуде са 

пратећом документацијом; 
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3. ПАРТИЈЕ  
 
Предметна 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. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, 
24410, Хоргош,  са назнаком: 
„Измена понуде за ЈНМВ – Услуге осигурања, бр. 16/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за ЈНМВ – Услуге осигурања, бр. 16/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Опозив понуде за ЈНМВ – Услуге осигурања, бр. 16/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”   
или 
„Измена и допуна понуде за ЈНМВ – Услуге осигурања, бр. 16/2019 – 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. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (образац бр. 1) 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.  
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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 (Образац изјаве бр. 5, 6). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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;  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  
 понуђачу који ће издати рачун;  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 

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 (Образац изјаве бр. 5, 6). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања премије је на 12 (дванаест) месечних рата, осим за премију 
осигурања возила. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок изласка на терен ради утврђивања штете: у што краћем року, односно 
одмах након настанка штете и пријаве штете путем телефона, а пре отклањања 
узрока штете на лицу места (градилиштима), ако је то потребно за пријаву и 
накнаду штете. 
Рок за исплату штете: максимално 30 (тридесет) дана. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана 
отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручиоц 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. 
 
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 додату вредност, 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 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручиоц ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПРОДАВАЦА 
 
11.1.  Меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 
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, са назначеним износом од 10% од износа понуде. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму и потврда о регистрацији менице. Рок важења менице је 30 (тридесет) 
дана од дана отварања понуда, у корист наручиоца: POTISKI VODOVODI-TISZA 
MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ Хоргош, Железничка 22, 24410 Хоргош.  
Наручиоц 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; Понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач не достави 
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меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
11.2. Меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 
Меницу за добро извршење посла изабрани понуђач доставиће наручиоцу 7 
(седам) дана по потписивању уговора у висини од 10% од укупне вредности 
уговора. 
Меница као гаранција за добро извршење посла мора да важи најмање 10 
(десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајање уговора промене рокови за извршење обавезе, 
важност менице мора се продужити. 
Наручиоц ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје обавезе из уговора у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
Меница мора бити бланко соло, безусловна и платива на први позив, потписана 
од стране овлашћеног лица и печатом оверена. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а 
као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 
меница, овереног од пословне банке. 
Уз меницу понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених 
лица, као и овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног 
лица и печатом оверено, да меницу може попунити и наплатити. 
 
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ОСИГУРАНИК СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручиоц ставља 
на располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
осигураника: POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, 
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Железничка 22, 24410, Хоргош, електронске поште на e-mail: 
javne.nabavke@vodaho.rs тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручиоц ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику тј. ту информацију 
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 бр. 16/2019 – Услуге осигурања. 
Ако наручиоц измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 наручиоц 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. ЗЈН. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручиоц 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 наручиоц оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручиоц ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручиоц 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, наручиоц 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“.  
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИОЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
У ситуацији у којој би две или више понуде имале исте тржишне цене, наручиоц 
ће као најповољнију сматрати ону понуду која има најкраћи рок исплате 
штете. 
 
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 је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве бр. 5, 6). 
  
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. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail: javne.nabavke@vodaho.rs, 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. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручиоц обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 (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 3 
(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 
застоја 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 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
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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.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. ЗЈН. 
 
21. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Поступак јавног отварања понуда одржаће се 12.06.2019. године у 12,00 
часова у пословним просторијама POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI 
VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 22, 24410, Хоргош. 
Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке. 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са 
достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка 
поступка јавног отварања понуда. Овлашћење за представника понуђача мора 
да садржи име, презиме и број личне карте овлашћеног лица за присуствовање 
отварању понуда. Овлашћење мора бити заведено, потписано и оверено од 
стране директора подносиоца понуде. У случају да присутно лице не достави 
овлашћење оно не може коментарисати и давати примедбе на ток отварања 
понуда, исти ће имати статус опште јавности. 
 
22. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу/ 
осигуравајућем друштву којем је исти додељен, у року од 8 (осам) дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
У случају да је поднета само једна понуда наручиоц може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) ЗЈН.  
Ако понуђач/осигуравајуће друштво којем је додељен уговор одбије да закључи 
исти, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем.  
Уговор ће бити закључен према Плану јавних набавки POTISKI VODOVODI-
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за 2019. годину. 
Измене током трајања уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним 
набавкама наручилац може након закључења уговора 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, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од вредности из члана 124а Закона о јавним набавкама. 
Јединичне цене из Обрасца структуре цене су фиксне односно изабрани 
понуђач је у обавези да фактурише по понуђеним ценама те понуђач нема 
права да повећава за време извршења уговора без писмене сагласности 
наручиоца. 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи 
промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога. У том 
случају наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи 
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податке у складу са Прилогом 3Л Закона и да у року од 3 (три) дана од дана 
доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за 
јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
 
 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном 
документацијом важи Закон о јавним набавкама (Службени 
гласник РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 
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V ОБРАСЦИ КОЈЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

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 Понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке – чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумнтацијом, (Образац 5); 
 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке – чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од __.__.2019 за Услуге осигурања, ЈНМВ бр. 
16/2019. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адрeса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

Порeски идeнтификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Имe особe за контакт: 
 
 
 

Елeктронска адрeса понуђача 
 (e-mail): 

 

Тeлeфон 
 
 
 

Тeлeфакс: 
 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банкe: 
 
 
 

Лицe овлашћeно за потписивањe 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомeна: заокружити начин подношeња понудe и уписати податкe о 
подизвођачу, уколико сe понуда подноси са подизвођачeм, односно податкe о 
свим учeсницима зајeдничкe понудe, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
1) 

Назив подизвођача: 
 

 

Адрeса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порeски идeнтификациони број: 
 

 

Имe особe за контакт: 
 

 

Процeнат укупнe врeдности 
набавкe који ћe извршити 
подизвођач: 

 

Дeо прeдмeта набавкe који ћe 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
Адрeса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порeски идeнтификациони број: 

 

 
Имe особe за контакт: 

 

Процeнат укупнe врeдности 
набавкe који ћe извршити 
подизвођач: 

 

Дeо прeдмeта набавкe који ћe 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомeна: табeлу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 
подносe  понуду са подизвођачeм, а уколико има вeћи број подизвођача од 
мeста прeдвиђeних у табeли, потрeбно јe да сe навeдeни образац копира у 
довољном броју примeрака, да сe попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) 

Назив учeсника у зајeдничкој 
понуди: 

 

 
Адрeса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порeски идeнтификациони број: 

 

 
Имe особe за контакт: 

 

2) 

Назив учeсника у зајeдничкој 
понуди: 

 

 
Адрeса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порeски идeнтификациони број: 

 

 
Имe особe за контакт: 

 

3) 

Назив учeсника у зајeдничкој 
понуди: 

 

 
Адрeса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порeски идeнтификациони број: 

 

 
Имe особe за контакт: 

 

 
Напомeна: табeлу „Подаци о учeснику у зајeдничкој понуди“ попуњавају само 
они понуђачи који подносe зајeдничку понуду, а уколико има вeћи број учeсника 
у зајeдничкој понуди од мeста прeдвиђeних у табeли, потрeбно јe да сe 
навeдeни образац копира у довољном броју примeрака, да сe попуни и 
достави за сваког понуђача који јe учeсник у зајeдничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге осигурања – ЈНМВ бр. 16/2019. 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Рок за исплату штете 
 

 

 
Рок важења понуде  
(не крађи од 30 дана од дана 
отварања понуде) 
 

 

 
 
 

 
  Датум                    Понуђач 

         М. П.  
________________________    _________________________ 
 
 
Напомене: образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да прихвата његове елементе.  

 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА 

 
I   OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI 

        

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 
Građevinski objekti  
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Osnovni rizici  
389.347.518 

 
7.786.950 

 

Izliv vode iz instalacija I-rizik 2% GO 

Otkup amortizovane vrednosti kod 
delimičnih šteta 

2 
Oprema 
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Osnovni rizici  
83.709.891 

 

Izliv vode iz instalacija I-rizik 2% 

Otkup amortizovane vrednosti kod 
delimičnih šteta 

3 
Zalihe 
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Osnovni rizici 17.942.610 

 

UKUPNO  

 
 
 

 
 

II   OSIGURANJE OD LOMA MAŠINA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI 

        

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 
Mehanička oprema u 
sastavu građevinskog 
objekta 

Rizik loma i nekih drugih opasnosti 

19.467.376 

 

DOPLACI: 
- otkup amort. vrednosti 
- otkup odb. franšize 
- za zemljane radove 
- za iznalaženje greške 

2 
Oprema 
na knjigovodstvenu vrednost  
na dan 31.12.2018 

Rizik loma i nekih drugih opasnosti 

78.662.247 

 

DOPLACI: 
- otkup amort. vrednosti 
- otkup odb. franšize 

  

UKUPNO  
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III   OSIGURANJE OD PROVALNA KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA 
 

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 
Pokretne stvari 
Horgoš, Železnička 22. i 18. 

"PRVI RIZIK" 
100.000 

 

DOPLATAK: otkup odb. franšize 

2 
Zalihe 
Horgoš, Železnička 22. i 18. 

"PRVI RIZIK" 
200.000 

 

DOPLATAK: otkup odb. franšize 

3 
Zalihe 
Horgoš, Partizanska bb 
(Karasova bb) 

"PRVI RIZIK" 
200.000 

 

DOPLATAK: otkup odb. franšize 

4 
Novac u gvozdenoj blagajni 
Horgoš, Železnička 18. 

Suma osiguranja 
200.000 

 

DOPLATAK: otkup odb. franšize 

5 

Novac u prenosu i prevozu 
  
Suma osiguranja 
DOPLATAK: otkup odb. franšize 
 

 
200.000 
100.000 
100.000 

 

Horgoš-Kanjiža  

Kanjiža-Kanjiža 

Inkasanti u opštini Kanjiža 

UKUPNO  

 Video nadzor,čuvarska služba 24h.   

 
 
     

 
 

IV KOMBINOVANO OSIGURANJE ELEKTRONSKIH RAČUNARA 

        

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 

Računari, procesori slični 
uređaji  na knjigovodstvenu 
vrednost  na dan 
31.12.2018 

Osnovni rizici 

2.598.939 

 

DOPLACI:  
- otkup amort. vrednosti 
- otkup odb. franšize 

UKUPNO  

 

 
 
  

 
   

 

 
V OSIGURANJE STAKLA OD LOMA 

        

RB PREDMET OSIGURANJA NAČIN OSIGURANJA 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 
Staklo ispod 4 mm – ukupna 
količina stakla 200 m2 po 
ceni od 1.000,00 dinara /m2 

"I-rizik" 50.000 
 

2 Termopan – staklo 60 m2 Suma osiguranja 200.000  

UKUPNO  
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VI OSIGURANJE OPŠTE ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI 

        

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 
Opšta odgovornosti iz 

delatnosti 

Osiguranje odgovornosti iz 
delatnosti (pretežne i sporedne iz 
tabele) za štete usled smrti, povrede 
tela ili  zdravlja kao i oštećenja ili 
uništenja stvari trećeg lica.  
Proširenje pokrića:  
- za štete usled oštećenja 

podzemnih uređaja i vodova za 
plin, vodu, struju, telefon, 
kanalizaciju i sl.  

- krađa ili nestanak stvari 
zaposlenih (odnosi se na: 
proširenje pokrića koje pretrpi 
zaposleni na radu ili u vezi sa 
radom). 

Bez učešća osiguranika u šteti.  
Ukupan broj zaposlenih 70.  
Dužina vodovoda 260 km 
Ostvareni prihod za 2018. god. 
183.638.237 rsd. 

Suma 
osiguranja po 
osiguranom 

slučaju 
1.000.000 rsd 

(za stvari i 
lica). 

Agregatna 
suma 

10.000.000 
rsd 

 

UKUPNO  

 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

VII OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI 

        

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 

Svi objekti u izgradnji gde se 
osiguranik pojavljuje kao 

izvođač radova. 
Na osnovu predviđene 

predračunske vrednosti po 
ugovoru o izvođenju radova 

za objekte u izgradnji 
Vrsta radova: izgradnja 
cevovoda (pretežne i 
sporedne delatnosti iz 

tabele) 

Osnovne opasnosti 155.000.000  

 
 
 
 
 

Način osiguranja: na stvarnu 
vrednost 

Obračun premije: prema prijavljenim 
situacijama 

 
 
 
 

Očekivana 
vrednost 
radova za 
objekte u 
izgradnji 
tokom 

godinu dana 
 

 

UKUPNO  

 
Napomena: kod osiguranja objekata u izgradnji na osnovu prošlogodišnjih iskustva i Programa poslovanja 
privrednog društva za 2019. godinu, ukupna procenjena vrednost radova na godinu dana iznosi 155.000.000 
rsd bez PDV-a. Na osnovu procenjene vrednosti radova potencijalni osiguravač daje ponudu, prema kojoj se 
vrši rangiranje ponuda. Nakon dodele i zaknjučelja ugovora o osiguranju i izdavanja polise, računanje i 
plaćanje se vrši na osnovu stvarno realizovanih ugovora o radovima – izgradnji cevovoda i stvarno situiranim 
troškovima prema investitoru u toku godine. Naručilac nije predvideo učešće osiguranika u šteti kod osiguranja 
objekata u izgradnji. 
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VIII KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA 

        

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 

Zaposleni prema službenoj 
evidenciji ugovarača 

Broj lica: 70 
administrativni radnici: 24 

ostali: 46 

Trajni invaliditet 1.200.000  

Smrt usled nesrećnog slučaja 600.000  

Loma kostiju 30.000  

24 časa, isključenje karence 

UKUPNO  

 
 
 

 
     

 

 

IX TEŽE BOLESTI I HIRURŠKE INTERVENCIJE 

        

RB PREDMET OSIGURANJA OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE 
SUMA 

OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 
Zaposleni prema službenoj 
evidenciji ugovarača 70 lica 

Teže bolesti 200.000  

Hirurške intervencije 200.000  

24 časa, isključenje karence 

UKUPNO  

 
 
 
 
 
Датум: __.__.2019   М.П.   Потпис одговорног лица 
 
        ____________________ 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 
 
1. Путничка возила 

R.B. 
NAZIV I 
MARKA 

REGISTARSKI 
BROJ 

GODINA 
PROIZVODNJE 

ZAPREMINA 
CCM 

SNAGA 
KW 

VRSTA 
OSIG. 

GODIŠNJA 
PREMIJA 
BEZ PDV 

U RSD  

1 

ŠKODA 
FABIA 
COMBI 

AMBIENTE 
1.4 

KA016-ZO 2008 1390 63 

obavezno 
po 

početnom 
razredu 

R04 

 

2 Z-10 KA018-AL 2006 1242 44  

3 Z-10 KA018-TE 2007 1242 44  

4 
Zastava 

Koral IN 1.1 
EKON. 

KA006-LK 2008 1116 40  

5 
Zastava 

Koral IN 1.1 
EKON. 

KA006-LM 2008 1116 40  

6 
Skoda Fabia 

1.2 
KA006-ZO 2004 1198 47  

7 
LADA Niva 

1.7 
KA006-ZS 2004 1690 59  

UKUPNO  
 
2. Теретна возила 

R.B. 
NAZIV I 
MARKA 

REG. 
BROJ 

GODINA 
PROIZV. 

ZAPREMINA 
CCM 

SNAGA 
KW 

NOSIVOST 
KG 

VRSTA 
OSIG. 

GODIŠNJA 
PREMIJA 
BEZ PDV 

U RSD 

1 KIA K2700 
KA001- 

PZ 
2001 2665 59 1580 

obavezno 

 

2 
Zastava Rival 

35.10 
KA002- 

AC 
1996 2499 76 1360 

 

3 KIA K2500 
KA016-

NU 2007 2476 69 1395 
 

4 KIA K2500 
KA016-

SR 2007 2476 69 1395 
 

5 KIA K2900 
KA017-

VE 2008 2902 92 1400 
 

6 KIA K2900 
KA017-

VF 2008 2902 92 1400 
 

7 KIA K2900/3 
KA004-

GT 
2010 2902 92 1400 

 

8 KIA K2900/6 
KA004-

HN 
2010 2902 92 1400 

 

9 
Zastava 

Koral IN 1.1 
VAN 

KA006-
LO 

2007 1116 40 260 
 

10 KIA K2900 
KA020-

HR 2008 2902 92 1400 
 

11 

MAHINDRA 
GOA GLX 
2.5 CRDE 

4WD 

KA010-
DG 

2008 2498 79 630 

 

12 
KIA Pregio 
2.5, bela 

KA017-
LC 

2003 2476 69 1300 
 

13 FAP 20-21 
KA002-

KI 
2006 5900 158 9605 

 

14 FAP 14-14 
KA016-

SS 1995 11030 103 8400 
 

15 FAP 19-21 
KA017-

EP 1996 11040 151 6745 
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16 FAP 19-21 
KA019-

LU 2002 11040 151 10550 
 

17 MERCEDES 
KAxxx-

XX 
1998 10964 180 12380 

 

18 FAP12-14 
KA003-

BS 
1996 6595 103 4000 

 

19 Trajler GAJIĆ 
AA-

112KA 
2002 - - - - - - 20020 

 

20 
FLUID UTVA 

prikolica 
AA-

216KA 
2010 - - - - - - 11800 

 

21 
Stema 

prikolica 
AA-

486KA 
 - - - - - - 650 

 

22 
Stema 

prikolica 
AA-

487KA 
 - - - - - - 600 

 

23 
Samogradnja 

prikolica 
AA-

489KA 
 - - - - - - 630 

 

24 
Cisterna 

MAJEVICA 
KA10-
AAB 

2008 - - - - - - 3200 
 

25 
FAK Loznica  

prikolica 
KA68-
AAA 

2007 - - - - - - 3800 
 

26 
FAK Loznica  

prikolica 
KA90-
AAA 

2005 - - - - - - 3800 
 

27 
Dacia Dokker 

LGV 
KA 

016-DK 
2017 1461 66 750 

оbavezno 
i casco 

osiguranje 

 

28 
Fiat Fiorino 

Elegant 
KA 

016-BH 
2017 1368 56 610  

29 
Fiat Fiorino 

Elegant 
KA 

016-BL 
2017 1368 56 610  

30 
Renault 
Master 

KA 016-
DM 

2017 2299 110 1400  

UKUPNO  

 

3. Радне машине 

R.B. NAZIV I MARKA 
REG. 
BROJ 

GODINA 
PROIZV. 

ZAPREMINA 
CCM 

SNAGA 
KW 

VRSTA 
OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA 
BEZ PDV 

U RSD 

1 
New Holland 

W110 B  
KAAAB-

41 
2008 4500 89 

obavezno 

 

2 
FIAT-Kobelco 

FB200.2  
KAAAB-

87 
2002 4804 79  

3 
FIAT-Kobelco 

FB200.2  
KAAAB-

88 
2003 4987 82  

4 
FIAT-Hitachi 

EX135W  
KAAAB-

94 
2002 3922 76  

5 
New Holland 

MH4.6 
KAAAB-

95 
2005 3900 83  

6 Fiori DB180 
KAAAĆ-

14 
2008 2190 36  

7 
New Holland 

LB115.B 
KAAAC-

63 
2007 4500 82  

8 
New Holland 

B115  
KAAAĆ-

68 
2007 4500 82  

UKUPNO  
 

4. Трактори 

R.B. NAZIV I MARKA 
REG. 
BROJ 

GODINA 
PROIZV. 

ZAPREMINA 
CCM 

SNAGA 
KW 

VRSTA 
OSIGURANJA 

GODIŠNJA 
PREMIJA BEZ 

PDV U RSD 

1 IMT 542 
KAAAB-

40 
1993 2580 31 

obavezno 
 

2 IMT 549 
KAAAB-

60 
2008 3330 36  

UKUPNO  
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РБ РЕKАПИТУЛАЦИЈА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 
ПРЕМИЈА 

ОСИГУРАЊА  
БЕЗ ПДВ У РСД 

1 Путничка возила 
 

2 Теретна возила 
 

3 Радне машине 
 

4 Трактори 
 

УКУПНО 
 

 
 
 
 
Датум: __.__.2019   М.П.   Потпис одговорног лица 
 
        ____________________ 
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ЗБИРНА РЕKАПИТУЛАЦИЈА: 
 
 

1. 
УKУПАН ИЗНОС РЕKАПИТУЛАЦИЈЕ ПРЕМИЈЕ 
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА 

 

2. 
УKУПАН ИЗНОС РЕKАПИТУЛАЦИЈЕ ПРЕМИЈЕ 
ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 

 

УKУПНО БЕЗ ПДВ У РСД  

ИЗНОС ПДВ У РСД  

УKУПНО СА ПДВ У РСД  

 
 
 
 

Датум: __.__.2019   М.П.   Потпис одговорног лица 
 
        ____________________ 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ЈНМВ бр. 16/2019 – Услуге осигурања 
 
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, наручиоц је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручоца 
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 
 

ЈНМВ бр. 16/2019 – Услуге осигурања 
 
 

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 мале вредности, Услуге осигурања – ЈНМВ бр. 
16/2019, 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 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 и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

ЈНМВ бр. 16/2019 – Услуге осигурања 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач, 
 

  __________________________________________________________________ 
[навести назив понуђача] 

 у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге осигурања, ЈНМВ бр. 
16/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине; 

5) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

6) Понуђач испуњава додатне услове тј. довољне финансијске, пословне, 
техничке и кадровске капацитете, у складу са додатним условима. 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________     
                                                     
Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

ЈНМВ бр. 16/2019 – Услуге осигурања 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач, 
 

___________________________________________________________________ 
[навести назив подизвођача] 

 
 у поступку јавне набавке, Услуге осигурања, ЈНМВ бр. 16/2019 испуњава све 
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине; 

5) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

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

 

Напомена: уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Модел уговора за набавку: 
услуге осигурања 

по ЈНМВ бр. 16/2019 
 

Закључен дана __.__.2019 (не пре 03.07.2019), између: 
 
УГОВАРАЧА: 
 
1. POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, Железничка 
22, 24410, Хоргош (у даљем тексту: Осигураник), које заступа в.д. директора 
Душан Глишић дипл. ецц., МБ: 08025355, ПИБ: 100787707, текући рачун: 160-
9545-56, Banca Intesa АД Београд, 
и 
2. _________________________________________________________________, 
са седиштем у ______________________________________________________,  
улица _____________________________________________________________, 
ПИБ: ____________________________, МБ: ____________________________, 
број рачуна: ________________________________________________________, 
код _______________________________________________________________, 
кога заступа ______________________________________, директор (у даљем 
тексту: Осигуравач), са друге стране, 
 
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
 (остали понуђачи из групе понуђача) 
 
 

члан 1. 
 Предмет уговора су услуге осигурања на основу јавне набавке мале 
вредности бр. 16/2019 – услуге осигурања, према техничкој спецификацији и 
условима из поглавља II односно према спецификацији цена из поглавља V 
конкурсне документације предметне јавне набавке. 

Саставни део овог уговора је понуда Осигуравача бр. ________________ 
од дана __.__.2019. 
 

члан 2. 
 Осигураник поверава, а Осигуравач прихвата да изврши услуге 
осигурања код Осигураника из члана 1. овог уговора. 
 Уговорне стране уговарају премију за период од годину дана од дана 
важења уговора по осигураним ризицима и то за: 
 Осигурање имовине и лица:  укупна премија без ПДВ: _______________ 
рсд, укупна премија са ПДВ:  _______________; 
 Ауто осигурање: укупна премија без ПДВ: _______________ рсд,  укупна 
премија са ПДВ ______________ рсд. 
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члан 3. 
 Осигуравач ће Осигуранику услуга издати полисе осигурања имовине за 
сваки ризик посебно. Осигуравач ће Осигуранику издати полису за колективно 
осигурање радника од последица несрећног случаја (незгоде) 24 часа, као и 
полису за колективно осигурање радника од тежих болести и за случај хирушке 
интервенције. 
 

члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да Осигураник плаћа премију осигурања за 
имовину и лица у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, са роком доспећа до 
сваког 5. у месецу. 
 Рок за исплату штете: максимално 30 (тридесет) дана. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача. 
 Осигуварачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

члан 5. 
 Уговорне стране имају обавезу да се у току реализације уговорених 
обавеза понашају савесно и у складу са добрим пословним обичајима, на начин 
на који се штите интереси друге уговорне стране. 
 

члан 6. 
 Уговорне стране су сагласне да сва обавештења и захтеве једна другој 
достављају у писаној форми, препорученом поштом, електронском поштом или 
на други одговарајући начин из кога се поуздано може утврдити датум 
достављања, на адресе које су назначене у овом уговору. 
 

члан 7. 
 Уговорне стране имају обавезу да једна другу благовремено 
обавештавају о променама у пословању које могу утицати на овај уговорни 
однос и извршење уговорних обавеза. 
 

члан 8. 
 Осигуравач је у обавези да обезбеди излазак на терен ради утврђивања 
висине штете у што краћем року, односно одмах након настанка штете и 
пријаве штете путем телефона, а пре отклањања узрока штете на лицу места 
(градилиштима), уколико је то услов за пријаву и накнаду штете. 
 Осигуравач је у обавези да одреди конкретну особу (и заменика у сучају 
његовог одсуства) која ће вршити комуникацију и пословање са лицем 
задуженог за обављање послова везаних за осигурање код Осигураника.  
 

члан 9. 
 Сви подаци из овог уговора, као и информације и документација које 
уговорне стране међусобно размењују у току трајања уговорног односа, 
сматрају се пословном тајном. Уговорне стране имају обавезу чувања пословне 
тајне и након престанка важења овог уговора, а свака уговорна страна може 
изузетно бити ослобођена ове обавезе под условом да се друга страна 
претходно писмено сагласи са тим. 
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члан 10. 
 Овај Уговор ступа на правну снагу од __.__.2019. и важи до испуњења 
обавеза из овог уговора, а најдуже годину дана. 
 Уговорне стране сагласно утврђују да Осигураник има право раскида 
уговора, уколико се Осигуравач не придржава преузетих обавеза у погледу 
квалитета извршених услуга.  
 Уговор се сматра раскинутим даном пријема писменог обавештења о 
раскиду уговора. 
 Осигуравач се обавезује да Осигуранику накнади сву евентуално насталу 
штету због неиспуњења услова који се тичу рока и квалитета извршених услуга. 
 

члан 11. 
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове проистекле 
из овог уговорног односа настојати да реше споразумно. У супротном, спорови 
ће се решавати пред надлежним месним судом.  
 

члан 12. 
 Осигуравач се обавезује да у року до 7 (седам) дана од закључења 
уговора преда Осигуранику за добро извршење посла 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, са назначеним износом од 10% од 
укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.  
 У случају да Осигуравач не достави меницу на начин и под условима из 
претходног става, овај уговор ће се сматрати неважећим.  
 

члан 13. 
 Све што није регулисано овим уговором а тиче се међусобних односа 
поводом видова осигурања која су предмет овог уговора, уговорне стране ће 
регулисати посебним уговорима и анексима који ће чинити саставни део овог 
уговора. 
 Цену утврђену понудом Осигуравач нема права да повећава за време 
извршења овог уговора. 
 Уколико вредност средњег курса евра у динарима порасте за више од 
10% у односу на вредност средњег курса евра на дан закључења овог уговора, 
цена услуга се може повећати највише до износа повећања вредности курса 
евра. 
 Уколико индекс потрошачких цена порасте за више од 10% у односу на 
месец када је уговор закључен, цена услуга се може повећати највише до 
износа повећања наведеног индекса. 
 У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Осигураник 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. У 
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случајевима повећања цена наведеним у овом члану, уговорне стране ће 
закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, након закључења уговора о јавној 
набавци Осигураник може да дозволи промену цене и других битних елемената 
уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени. 
Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним 
параметрима у уговору и конкурсној документацији. У том случају доноси се 
одлука о измени уговора. 
 

члан 14. 
 За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе 
Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу 
ову материју. 
 

члан 15. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири)  истоветна примерка од којих 

Осигураник за своје потребе задржава 3 (три) примерка, а Осигуравач (један) 
примерак. 

 

            За Осигуравача:                                                          За Осигураника: 
        Директор                                                                  в.д. директора     
                                                                                                                 
________________________                                                      ________________________     
                           Душан Глишић дипл.ецц. 
 

 
 

 
Напомена:  
 Приложени модел уговора је саставни део конкурсне документације и 

он представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 

 Модел уговора понуђачи попуњавају и оверавају (он је саставни део 
понуде, доставља се уз понуду). 

 У случају подношења понуде групе понуђача – заједничке понуде, 
односно понуде са  подизвођачем, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 Уговор не може бити обострано потписан, тј. не може бити 
правоснажан пре 03.07.2019. године, због правног дејства претходног, 
тренутно важећег уговора. 

 


