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Балканска30,18320

Димитровград,Факс

e-mail: komdmg@mts.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 
 

ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ВОЗИЛА И ЗАПОСЛЕНИХ

Услуга  осигурањаод пожара, 

Услуга остала осигурања имовине 

Услуга  осигурањаод опште одговорности 

Услуга  осигурања моторних  возила 
Услуга  осигурања запослених 

ЈН 1У/20 

Рок за достављање понуда: 28.02.2020. до 12:00 

Отварање понуда: 28.02.2020. у  12:30 

Димитровград, јануар 2020.године 

 

18320 

Факс:010/362-178 

@mts.rs 

 

 

ЗАПОСЛЕНИХ 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), ЈП „Комуналац“ Димитровградје на основу Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке бр.1У/20, дел.бр.162-2/20  од 23.01.2020 и Решења о 

образовању комисије за јавно набавку дел.бр.162-3/20 од 24.01.2020 припремило: 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСРУПКУ 

УСЛУГЕ– Осигурање имовине, возила и запослених: 

  ОРН - 66515100 – Услуга  осигурања од пожара,ОРН - 66515200 – Услуга остала 

осигурања имовине, ОРН - 66516400 – Услуга  осигурања од опште одговорности, 
ОРН - 66514110 – Услуга осигурања возила -ОРН - 66512000 – Услуга  осигурања запослених. 
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На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.162-2/20  од 
23.01.2020.године, наручилац објављује: 
 

I  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

За јавну набавку услуге -Осигурање имовине, возила и запослених: 

ОРН - 66515100 – Услуга  осигурања од пожара,ОРН - 66515200 – Услуга остала осигурања 
имовине, ОРН - 66516400 – Услуга  осигурања од опште одговорности, ОРН –66514110-Услуга 
осигурања возила, ОРН - 66512000 – Услуга  осигурања запослених 

 

 
1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени 
конкурсном документацијом. 

 
2. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 
3. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално,  понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 
 
4. Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.  
 
5. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице 

наручиоца www.komdmg@mts.rs и са Портала јавних набавки. 
 
6. Понуде се могу поднети непосредно: 
- у пословним просторијама наручиоца у улици Балканска бр.30 уДимитровграду,  
- путем поште на адресу ЈП „Комуналац“ Димитровград ,ул Балканска бр.30, 18320 

Димитровград. 
Понуде се подносе у затвореној коверти саназнаком:„Понуда за јавну набавку О с и г у р а њ е  

и м о в и н е ,  в о з и л а  и  з а п о с л е н и х  бр.1У/20–НЕОТВАРАТИ“.  
 
7. Рок за подношење понуде је: 28.02.2020. године до12 часова, без обзира на начин доставе.  

 
8. Благовременом понудом сматрасепонуда примљенаод  страненаручиоцадо 

датумаичасаодређеног у Позиву за подношење понуда. 
 
9. Отварање понуда је јавно и обавиће се дана :28.02.2020. године у 1230часова , у 

просторијама наручиоца у улици Балканска бр.30 у Димитровграду. 
 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуде: 
Отварање понуда је јавно. Само овлашћени представници понуђача могу активно 
учествовати у поступку отварања понуда.Представници понуђача који присуствују 
отварању понуда, обавезни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварањапонуда. 

 
11. Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 25 дана од дана отварања понуда. 
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Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2. Тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији,најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда на адресу 

Наручиоца: ЈП „Комуналац“ Балканска 30, 18320 Димитровград. 

12.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Драган Еленков, e-mail: komunalac.komercijala@gmail.com 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 
набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 
као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 
ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
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II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац:ЈП,,Комуналац“ Димитровград 
Адреса:Балканска бр.30, 18320 Димитровград 
Интернет страница:www.komdmg@mts.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са ЗЈН и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број1У/20 је услуга осигурања имовине, возила и запослених: 
- Осигурање од пожара и др. oпасности; 
- Осигурање машина од лома; 
- Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сл. уређаја; 
- Комбиновано осигурање преносних уређаја,апарата и сл.уређаја; 
- Осигурање од провалне крађе и разбојништва 
- Осигурање опште одговорности; 
- Oсигурање ауто-одговорности за штете причињене трећим лицима; 
- Комбиновано осигурање моторних возила – ауто-каско осигурање; 
- Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја 
- Колективно осигурање запослених  за случај тежих болести и хируршких 

интервенција 
 

4. Контакт (лице или служба) за формално правна питања : 

Драган Еленков, e-mail: komunalac.komercijala@gmail.com 

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Опис предмета набавке:Предмет јавне набавке је отворени поступак број 1У/20- услуга 

Осигурања имовине, возила и запослених: 
ОРН - 66515100 – Услуга  осигурањаод пожара, 
ОРН - 66515200 – Услуга остала осигурањаимовине 
ОРН - 66516400 – Услуга  осигурањаод опште одговорности 
ОРН - 66514110 – Услуга  осигурања моторних  возила 

           ОРН - 66512000 – Услуга  осигурања запослених 
Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу IV 
конкурсне документације. 

 
2. Партије 
 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
3. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за временски 
период од 3(три) године од дана почетка примене уговора ( од 01.03.2020 год. - 01.03.2023 
год.). 
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

 
1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОПИС УСЛУГЕ  

 
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

 
1. Осигурање од пожара и др. опасности   

 

Грађевински објекти и опрема 
Основни и допунски ризици 

Уговорена сума 
осигурања 

Годишња премија 
осигурања  

(са свим одобреним 
попустима и 
доплатцима) 

Грађевински објекти - упрaвне зграде 
уБалканској и тех.бази 
допунски ризици ( на I ризик) : 
- излив воде из инсталација  
- поплава, бујица и висока вода   
- клизање тла и одроњавање земљишта 
- слегање тла 
допунски ризик ( на пуну вредност) : 
- земљотрес 

3.058.986,73 
 

 

152.950,00 

152.950,00 

152.950,00 

152.950,00 

 

 

Опрема у грађевинарству, канцеларијска 
опрема и остале покретности 
допунски ризици ( на I ризик) : 
- излив воде из инсталација  
- поплава, бујица и висока вода   
- клизање тла и одроњавање земљишта 
- слегање тла 
допунски ризик ( на пуну вредност) : 

- земљотрес 

8.419.074,00 
 
 

420.954,00 
420.954,00 
420.954,00 
420.954,00 

 

 

Опрема у погонима и остала основна 
средства у употреби 
допунски ризици ( на I ризик) : 
- излив воде из инсталација  
- поплава, бујица и висока вода   
- клизање тла и одроњавање земљишта 
- слегање тла 
допунски ризик ( на пуну вредност) : 

- земљотрес 

23.597.425,00 
 

 

1.179.871,00 

1.179.871,00 

1.179.871,00 

1.179.871,00 

 

 

Магацини, помоћне зграде, гараже, зграде 
резервоара, капеле 
допунски ризици ( на I ризик) : 
-  излив воде из инсталација  

- поплава, бујица и висока вода   
- клизање тла и одроњавање земљишта 
- слегање тла 
допунски ризик ( на пуну вредност) : 

- земљотрес 
 

 
45.198.039,00 

 
2.259.902,00 
2.259.902,00 
2.259.902,00 
2.259.902,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подземна и надземна водоводна мрежа и 346.836.509,00  
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канализациона мрежа 
допунски ризици ( на I ризик) : 
- поплава, бујица и висока вода   
- клизање тла и одроњавање земљишта 
- слегање тла 
допунски ризик ( на пуну вредност) :  

 - земљотрес 

 
 

17.341.825,00 
17.341.825,00 
17.341.825,00 

 

Инвестиције у припреми 
допунски ризици ( на I ризик) : 
- излив воде из инсталација  
- поплава, бујица и висока вода   
- клизање тла и одроњавање земљишта 
- слегање тла 
допунски ризик ( на пуну вредност) :  

- земљотрес 

130.835.659,00 
 

6.541.783,00 
6.541.783,00 
6.541.783,00 
6.541.783,00 

 

 

Залихе материјала, готових производа, 
резевних делова 
допунски ризици ( на I ризик) : 
- излив воде из инсталација  
- поплава, бујица и висока вода   
- клизање тла и одроњавање земљишта 
- слегање тла 

 
допунски ризик ( на пуну вредност) 

- земљотрес 
 

33.800.000,00 

 

 

1.690.000,00 

1.690.000,00 

1.690.000,00 

1.690.000,00 

 

 

УКУПНО:    

 
2. Осигурање машина од лома и др. опасности-без учешћа осигураника у штети,са 

укљученим доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 
 

Опрема 
Основни ризици 

Уговорена сума 
осигурања 

Годишња премија 
осигурања (са свим 

одобреним попустима 
и доплатцима) 

Машине 19.755.529,00   

Инсталације  642.387,00  

УКУПНО:    

 
3. Комбиновано осигурање ел. рачунара, процесора и сличних уређаја – без учешћа 

осигураника у штети,са укљученим доплатак за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета 

 

Електронски рачунари и опрема 
Основни ризици 

Уговорена сума 
осигурања 

Годишња премија 
осигурања 

(са свим одобреним 
попустима и 
доплатцима) 
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Електронски рачинари са припадајућом 
опремомдопунски ризик ( на пуну 
вредност) 
- земљотрес 
 

 
771.939,68 

 
 

УКУПНО:    

 
4. Комбиновано осигурање преносивих уређаја, апарата и сличних уређаја – без учешћа 

осигураника у штети,са укљученим доплатак за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета 
 

Преносиви уређаји 
Основни ризици 

Уговорена сума 
осигурања 

Годишња премија 
осигурања 

(са свим одобреним 
попустима и 
доплатцима) 

Преносиви уређаји, апарата и слични 
уређаји 
 

 
298.702,00 

 
 

УКУПНО:    

 
5. Осигурање од провалне крађе и разбојништва- без учешћа осигураника у штети 

 

Опрема, залихе и новац 
Уговорена сума 

осигурања 

Годишња премија 
осигурања 

(са свим одобреним 
попустима и 
доплатцима) 

Намештај и уређаји са машинама и 
апаратима - ( на I ризик) 

208.270,00  

Залихе материјала, помоћни и потрошни 
материјал и ситан инвентар - ( на I ризик) 

635.860,00  

Новац и друге вредности приликом преноса 
- стварна вредност 

1.000.000,00 
 
 

УКУПНО:    

 
 

6. Осигурање одговорности из делатности са укљученом одговорношћу послодавца за штете 
које претрпе запослени 

сума осигурања  
по осигураном случају 

Агрегатна сума 
осигурања  

Годишња премија 
осигурања 

5.000 ЕУР 20.000 ЕУР   
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Као параметре за одређивање висине премије осигурања наводимо: 
 БР. ЗАПОСЛЕНИХ: 173 
 УКУПАН ПРИХОД : 305.145.561,00 
 ДУЖИНА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 90км.(50 км водоводне и 40км 

канализационе). 
 
НАПОМЕНА: 

Грађевински објекат обезбеђен је 24 часовном чуварском службом, видео надзором, као 

и противпожарним уређајима за гашење пожара. 
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ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 
 

2.ОСИГУРАЊЕ  АУТО ОДГОВОРНОСТИ  МОТОРНИХ  ВОЗИЛА 

 СПИСАК ВОЗИЛА 

Ред.

бр. 
ТИП ВОЗИЛА 

ГОД. 

ПРОИЗВ. 

СНАГА 

(kw) 

ЗАПРЕМ

ИНА 

(ccm) 

НОСИВ

ОСТ 

у кг 

ВАЖЕ

ЋИ 

ПРЕМИ

ЈСКИ 

ГОДИШЊА  

ПРЕМИЈА 

СТЕП  

ОСИГУРАЊ

А 

1 ЛАДА  НИВА           РI 019 UM Путничко 2007. 59,5 1690  1  

2 ЛАДА  НИВА           РI 027 ĐZ Путничко 2014. 61 1690  1  

3 ЛАДА  НИВА           РI 032  V V Путничко 2015. 61 1690  1  

4 ЛАДА  НИВА           РI 032 PĐ Путничко 2002. 59 1690  1  

5 ШКОДА  rumster   РI 045 IX Путничко 2008. 51 1422  4  

6 Шкода  SUPER B PI  037 YZ Путничко 2017 140 1968  2  

7 ШКОДА  FABIA PI 034 PĆ Путничко 2015 66 1197  1  

8 ШКОДА SUPER B PI 007 OĐ Путничко 2006 96 1896  1  

9 ЈУГО florida POLI     PI 017 MR ПИК-АП 2004. 71,20 1587  1  

10 GREAT  WALL         PI 034 AX Теретно  2015. 90 2378 940 2  

11 

ЗАСТАВА  IVECO TURBO 

RIVAL     PI 007 NY Теретно  2001. 85 2800 1145 1 

 

12 IVECO 35S11 ПУТАР PI 036 H H Теретно  2016 78 2400 1100 3  

13 

MERCEDES  AXOR 2628   PI 051 

RS Теретно  2004. 205 6370 14005 1 

 

14 

MERCEDES 1823 СМЕЋАР 

PI 39 LT Теретно 2001. 170 6374 5245 2 

 

15 

MERCEDES смећар FAUN  PI 040 

BC Теретно  1998. 250 10964 12830 8 

 

16 

MITSUBISHI FUCO смећар PI 007 

JG Теретно  2010. 107 2998 2090 1 

 

17 КАМАЗ  КАНАЛ  ЏЕТ PI 043 CK 

Специјално 

возило 1992. 162,8 10850 0 1 
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18 

SSANGYONG QJ  KORANDO 

SPORTS                         PI 039IP Теретно 2017 130,90 2157 748 2 

 

19 FAP КИПЕР 1921         PI 007 ON Теретно  2001. 151 11040 10450 1  

20 FORD TRANZIT           PI 045 JC Теретно  2010. 85 2402 1020 1  

21 

FAP CISTERNA 1414      PI 054 

CE Теретно  1991. 107 8280 7800 1 

 

22 IVECO TRAKER            PI 030 RT Теретно 2014. 265 8710 19805 1  

23 FAP CISTERNA 1414     PI 036 XP Теретно 1989. 107 8200 7800 1  

24 

IVECO 180 Е СМЕЋАР      PI 035 

RP Теретно 2016. 185 5880 6940 1 

 

25 

IVECO 150 E ЦИСТЕРНА   PI 036 

HL Теретно 2016. 134 3920 8880 1 

 

26 

PIAGGIO МОТОРЦИКЛ  PI 01 

488 

Тешки 

трицкл 2014. 7,5 218 840 1 

 

27 

АУТОЧИСТИЛИЦА  DULEVI 

QUATTROPI AAD 29 PIAAG 15 

Радна 

машина 2003. 59 2776  1 

 

28 JCB 3CX PI AAE 03 

Радна 

машина 2015. 68,6 4400  1 

 

29 KRAMER 312                PI 1038 SO 

Радна 

машинa 2008. 40   1 

 

30 ВАЉАК   VV 910 D   PI AAD 28 

Радна 

машинa 2005. 74 3900  1 

 

31 

БУЛДОЗЕР KOMATSU D51EX-

22PI AAD 27 

Радна 

машинa 2009. 97 6690  1 

 

32 ULT 160 C                      PI AAD 78 

Радна 

машинa 1998. 118 10000  1 

 

33 JCB 3CX       PI AAH 19 

Радна 

машинa 1997. 55 2200  4 

 

34 JCB 3CX       PI AAH 21 

Радна 

машинa 2004. 55 2200  1 

 

35 KRAMER 516            PI AAH 18 
Радна 

машинa 1994. 51 3768  1 

 

36 TRAKTOR Marke Belarus,  
Вучна 

2018 64 4750  4  
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Model: Belarus возила 

37 

НИСКОНОСЕЋА 

ПРИКОЛИЦАEmpl ATUA 30/3             

PI 

Прикључно 

возило 

2006.   

22960 

4 

 

38 

PRIKLJUČNO VOZILO,Marke 

NIEWIADOM   AB 307 PI 

Прикључно 

возило 
2018   

 

2780 3 

 

39 

PRIKLJUČNO VOZILO ZA 

TRAKTOR CELMAK  PI 

Прикључно 

возило 
2019   

4000 
4 

 

40 IVECO 50 C15 PI 043 BR 
Аутобус 

(21 место) 2018 110 2998 
 

3 

 

41 JCB 403C  PI AAH 11 
Радна 

машина 2017 26,5 1498 
 

3 

 

Укупно:   
 

 

КАСКО ОСИГУРАЊЕ  МОТОРНИХ  ВОЗИЛА 
 

ТИП ВОЗИЛА 
ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 
СНАГА ЗАПРЕМИНА ПРЕНОСИВОСТ 

ГОДИШЊА 

ПРЕМИЈА 

ОСИГУРАЊА (дин) 

Шкода  FABIA PI 034 PĆ 2015 66 1197 -  

Шкода  SUPER B PI 007 OĐ 2006 96 1896 -  

Шкода  SUPER B PI  037 YZ 2017 140 1968 -  

Укупно:  

Као обрачун за премије каско осигурања користити вредности из Каталога АМСС. 

 Осигурвајуће покриће: 
 Без учешћа у штети – франшизе 
 Са крађом у земљи и иностранству 
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ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

1. 
Колективно осигурање запослених од последица несрећног 

случаја  

 Годишња 

премија 

осигурања 

 Инвалидитет 600.000,00  

 Смрт услед незгоде 300.000,00  

 Трошкови лечења 100.000,00  

 Број запослених 173  

2. 
Колективно осигурање запослених за случај тежих болести и 

хирушких интервенција 

 Годишња 

премија 

осигурања 

 теже болести 100.000,00  

 хирушке интервенције 100.000,00  

 УКУПНО:   

 
 
Цена – премија осигурања даје се без обрачунатог пореза на премије неживотних осигурања. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ________________________                                                                  Потпис овлашћеног лица  

Дана: __________ 2020. године                     М.П.                           ______________________________

  

 

 

 

 

 

 

Редни 
број 

ВРСТА ОСИГУРАЊА 
ГОДИШЊА ПРЕМИЈА 

ОСИГУРАЊА  

1. Осигурање од пожара и неких др. опасности,   

2. 
Осигурање машина од лома и неких др. 
опасности 

 

3. 
Комбиновано осигурање електронских рачунара, 
процесора и сличних уређаја 

 

4. 
Комбиновано осигурање преносивих уређаја са 
припадајућом опремом  

 

5. Осигурање од провалне крађе и разбојништва  

6. Осигурање опште одговорности  

7. Осигурање ауто одговорности моторних возила  

8. Каско осигурање моторних возила  

9. 
Колективно осигурање запослених од последица 
несрећног случаја 

 

10. 
Колективно осигурање запослених за случај 
тежих болести и хирушких интервенција 

 

УКУПНО:  

Порез на премије неживотног осигурања:  

УКУПНО СА ПОРЕЗОМ:  
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
ЈН 1У/20 

 
 Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, 
попуњавањем  обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације). 
Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној 
документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под 
којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 
неможе истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Понуда са 
варијантама није дозвољена. 
 

Обавезни садржај понуде: 

1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ; 

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА; 

3. ЦЕНА, РОКОВИ, НАЧИНИ УСЛОВИ ПЛАЋАЊА; 

4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОДИЗВОЂАЧА; 

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА; 

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;  

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;  

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ; 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;  

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА; 

12. МОДЕЛ УГОВОРА. 

 
ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека 
рока за подношење понуда. Понуда неможе да буде допуњена, опозвана или измењена након 
истека рока за подношење. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Комуналац“, 

Димитровград , Балканска бр. 30, 18320 Димитовград , са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Услуге – Осигурање имовине, возила 
и запослених, ЈН бр.1У/20 - НЕ ОТВАРАТИ”, или „Допуна понуде за јавну набавку у 
отвореном поступку – Услуге – Осигурање имовине, возила и запослених, ЈН бр.1У/20 - НЕ 
ОТВАРАТИ ,, или "Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Услуге –
Осигурање имовине, возила и запослених, ЈН бр.1У/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.У случају када понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у 
обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу 
потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца. У колико 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. 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. Понуђач је 
дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној 
документацији, 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. 
 

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 
   1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
Понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
   2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ  РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац 
понуде) 
 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће 
се: 
 36 месечних рата (порез на премије неживотних осигурања плаћа се у првој рати), осим 

за осигурање запослених, где не постоји обавеза плаћања пореза; 
 код ауто-каско осигурања у 36 месечних рата (порез на премије неживотних осигурања 

плаћа се у првој рати), док је код осигурања ауто-одговорности плаћање у једној рати 
за сваку полису посебно. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Рок плаћања се рачуна од дана пријема исправног рачуна од стране Осигуравача. Рок 

плаћања  не  може  бити  краћи  од 20 дана,  нити дужи од 45 дана (у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/2012) од дана пријема исправно сачињене фактуре. 

Премијске стопе су фиксне за све време трајања овог уговора, односно до евентуалне промене 
ценовног система одобреном од надлежних државних органа. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин 
предвиђен Законом о јавним набавкама. 
Захтев у погледу рока извршења услуге 

Услуга осигурања, као предмет јавне набавке, закључује се на период од  36 месеци. Понуђач је 

у обавези да у достављеној понуди обрачуна премију осигурања, према назначеним врстама 

осигурања, за једну годину осигурања, без пореза на премије неживотних осигурања. Рок 

извршења услуга (исплата штете наручиоцу) не може бити дужа од 14 дана од дана 

комплетирања документације за исплату штете. 

Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

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 премије неживотних осигурања, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим 
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза. 
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити урачунат у цени исказаној у обрасцу понуде. 
Попусти који нису урачунати у цени исказаној у обрасцу понуде, неће се узимати у обзир. 
Наручилац не прихвата авансно плаћање. 
Премијске стопе су фиксне за све време трајања овог уговора, односно до евентуалне промене 
ценовног система одобреном од надлежних државних органа. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин 
предвиђен Законом о јавним набавкама. 
 
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИИ РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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 Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без пореза на премије неживотних 
осигурања, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и 
евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за за ступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без пореза на премије неживотних осигурања. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму.  
Меница за добро извршење посла мора да важи 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно 
извршење свих уговорених обавеза. 
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном 
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 
62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 
 
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА 
 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди 
које је као такве, у складу са законом понуђач означио у понуди. Наручилац је дужан да 
одбије давање информација које би значиле повреду поверљивости података добијених у 
понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и 
податаке о поднетим понудама до отварања понуда Неће се сматрати поверљивим докази о 
испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријуми рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може 
захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне 
документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података у колико 
ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне 
тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице 
које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на 
степен поверљивости. 
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у 
горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис 
лица које је потписало понуду . Ако се поверљивим сматра само одређени податак у 
документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора 
бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако 
се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац  ће   
позвати  понуђача  да  уклони  ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће 
његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум 
и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивос 
тдокумента, наручилац ће понуду у целини одбити. 
 
ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни 
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конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуда, на адреси: ЈП „Комуналац“ Димитровград , ул. 
Балканска бр. 30, 18320 Димитровград, од стране особа за контакт са назнаком предметне 
набавке. 
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева 
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Комуникација у вези са додатним информацијама врши се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, 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 и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 
о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда. 
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан. 
 
КРИТЕРИЈУМИ  ЗАДОДЕЛУ  УГОВОРА 
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума: најнижа 
понуђена цена – премија осигурања. 
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, биће изабран понуђач  који 
даје боље услове плаћања. 

У колико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исте услове плаћања. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац 
ће доставити записник извлачења путем жреба. 

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ 
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

(Потписује се и оверава изјава дата у Прилогу Конкурсне документације) 

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. 
 
ДОСТАВЉАЊЕ  ДОКАЗА  
Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају: 
-Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда се доставља на адресу  Наручиоца поштом или личном доставом  у затвореној и 
печатираној коверти са назнаком ” Понуда за јавну набавку– Услуге – Осигурање имовине, 
возила и запослених, ЈН бр. 1У/20- НЕ ОТВАРАТИ” . На полеђини  коверте понуђач 
назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе, број набавке . 
АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈП „Комуналац“ Димитровград , ул. 
Балканска бр.30, 18320 Димитровград. 
Понуђач може да поднесе једну понуду.  
Понуду која се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни 
понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти. 
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити јавно 28.02.2020.године у 1230 часова у просторијама 
ЈП „Комуналац“ Димитровград , ул. Балканска бр. 30, 18320 Димитровград. 
Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја 
за учешће у поступку отварања понуда. Благовремена понуда је понуда која је примљена од 
стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је 
понуда која је благовремена и за коју  је утврђено да  потпуно испуњава све техничке 
спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није 
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности. 
 
ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И 
КОНТРОЛА  КОД  ПОНУЂАЧА  ОДНОСНО  ЊЕГОВОГ  ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
У колико 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. 

 

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА 
Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним 

Законом о јавним набавкама тј. Подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. У 

колико Понуђач поднесе захтев за заштиту права Понуђача па то жели да учини електронским 

путем, исти се доставља на маил:komunalac.komercijala@gmail.com 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка 

рок за  подношење  захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки, с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену 

чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, а све у складу са 

„УПУСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ 

објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
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набавки. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе – потврду банке о уплати са 

именом и бројем јавне набавке. 

 
РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР 
Наручилац је дужана да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор додељен у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. ЗJН. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека  рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. 
Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из 
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 
односно у наредних шест месеци. 
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VI  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 77 ЗАКОНА 

 
Број: ЈН бр.1У/20 
 
 

1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за   
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона, и то: 

 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке и да о томе доставља одговарајући доказ (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, односно ако 

понуђачрасполаже неопходним ПОСЛОВНИМ  КАПАЦИТЕТОМ и то: 

1. да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ИСО 

9001:2015 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим 

системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа, ИСО 

27001:2013 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим 

системом менаџмента безбедношћу информација (зaштитa и бeзбeднoст инфoрмaциja) и 

ИСО 10002:2016 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно 

признатим системом поступања са приговорима и задовољство корисника услуга 

Доказ: Копије важећех сертификата или потврде о усаглашености (важеће на дан 

отварања понуда)   

2.  Да понуђач има ажурност у решавању штета у 2018. годину већу од 90% која се 

утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци Србије, 

Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања, одељење за актуарске 
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послове и статистику, Извештај - број штета по друштвима за осигурање у 2018. год. 

Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули: 

 

 (А+Б)   

Коефицијент ажурности = ------------------  *  100  ,   где је, 

                                             (Ц+Д) 

А= број решених штета у 2018. години. 

Б= број одбијених и сторнираних штета у 2018. години 

Ц= број пријављених штета у 2018. години.  

Д= број резервисаних штета на крају 2017. године, 

 У случају подношења понуде од стране групе понуђача 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 =  -----------------------------------   *  100    где је,                                                

                                                            (Ц1+Ц2+Д1+Д2)                    

А1= број решених штета у 2018. години једног члана групе 

А2= број решених штета у 2018. години другог члана групе 

Потписује и оверава изјаву дату у Прилогу Конкурсне документације 

Упутство како се доказује испуњеност услова . У кoликo пoнуђaч пoднoси пoнуду сa 

пoдизвoђaчeм, у склaду сa члaнoм 80. Зaкoнa, пoдизвoђaч мoрa дa испуњaвa oбaвeзнe услoвe из 

члaнa 75. стaв1. тaч. 1) дo 4) Зaкoнa.  

У кoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, свaки пoнуђaч из групe пoнуђaчa, мoрa дa испуни 

oбaвeзнe услoвe из члaнa 75. стaв1. тaч. 1) дo 4) Зaкoнa. 

У кoликo пoнуђaч нe рaспoлaжe пoслoвним кaпaцитeтoм дeфинисaним кoнкурснoм 

дoкумeнтaциjoм, пoнудa сe oдбиja кao нeприхвaтљивa. 

 
Испуњeнoст oбaвeзних и дoдaтних услoвa зa учeшћe у пoступку прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe, у 

склaду сa чл. 77. стaв 4. Зaкoнa, пoнуђaч дoкaзуje дoстaвљaњeм Изjaвe (Oбрaзaц изjaвe 

пoнуђaчa), кojoм пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу пoтврђуje дa испуњaвa 

услoвe зa учeшћe упoступку jaвнe нaбaвкe из чл. 75. Зaкoнa, дeфинисaнe oвoм кoнкурснoм 
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дoкумeнтaциjoм, oсим зa дoкaз пoд тaчкoм 4) дa имa вaжeћу дoзвoлу нaдлeжнoг oргaнa зa 

oбaвљaњe дeлaтнoсти кoja je прeдмeт jaвнe нaбaвкe oднoснo дa имa дoзвoлу Нaрoднe бaнкe 

Србиje. Изjaвa мoрa дa будe пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм. 

У кoликo Изjaву пoтписуje лицe кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, 

пoтрeбнo je уз пoнуду дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe. 

У кoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, Изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнo 

лицa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм. Дoдaтнe услoвe групa пoнуђaчa 

испуњaвa зajeднo, oсим aкo нaручилaц из oпрaвдaних рaзлoгa нe oдрeди другaчиje. 

У кoликo пoнуђaч пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм, пoнуђaч je дужaн дa дoстaви Изjaву 

пoдизвoђaчa, (Oбрaзaц изjaвe пoдизвoђaчa) пoтписaну oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoдизвoђaчa 

и oвeрeну пeчaтoм. Дoдaтнe услoвe пoнуђaч сa пoдизвoђaчeм испуњaвa зajeднo, oсим aкo 

нaручилaц из oпрaвдaних рaзлoгa нe oдрeди другaчиje.  

Нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa дa трaжи oд пoнуђaчa, чиja je 

пoнудa oцeњeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или 

пojeдиних дoкaзa o испуњeнoсти услoвa. 

Aкo пoнуђaч у oстaвљeнoм примeрeнoм рoку, кojи нe мoжe бити крaћи oд 5 дaнa, нe дoстaви 

нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу трaжeних дoкaзa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити 

кao нeприхвaтљиву. 

Пoнуђaч ниje дужaн дa дoстaвљa нa увид дoкaзe кojи су jaвнo дoступни нa интeрнeт 

стрaницaмa нaдлeжних oргaнa. 

Пoнуђaч je дужaн дa бeз oдлaгaњa писaним путeм oбaвeсти нaручиoцa o билo кojoj прoмeни 

у вeзи сa испуњeнoшћу услoвa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, кoja нaступи дo дoнoшeњa oдлукe, 

oднoснo зaкључeњa угoвoрa, oднoснo тoкoм вaжeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци и дa je 

дoкумeнтуje нa прoписaн нaчин. 

Нaручилaц нећe oдбити пoнуду кao нeприхвaтљиву, у кoликo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн 

Зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo пoнуђaч нaвeдe у пoнуди интeрнeт 

стрaницу нa кojoj су пoдaци кojи су трaжeни у oквиру услoвa jaвнo дoступни. 
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VII  ИЗJAВA ПOНУЂAЧA O ИСПУЊAВAЊУ УСЛOВA ИЗ ЧЛ. 75. И 76. У 

ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

У склaду сa члaнoм 77. стaв 4. Зaкoнa, пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм 

oдгoвoрнoшћу, кao зaступник пoнуђaчa, дajeм слeдeћу 

ИЗ J A ВУ 

Пoнуђaч______________________________________________________ (нaвeсти нaзив 

пoнуђaчa) у пoступку jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти – нaбaвкa услугe oсигурaњa, JНбр. 

1У/20, испуњaвa свe услoвe изчл. 75. и 76. Зaкoнa, oднoснo услoвe дeфинисaнe 

кoнкурснoмдoкумeнтaциjoмзa прeдмeтну jaвнунaбaвку, итo: 

1) Пoнуђaч je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaну oдгoвaрajући 
рeгистaр; 

2) Дa oн и њeгoв зaкoнски зaступник ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних дeлa 
кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaнзa кривичнa дeлa 
прoтивприврeдe, кривичнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo 
примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe; 

3) Дa je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe идругe jaвнe дaжбинe усклaду сa 
прoписимa РС или стрaнe држaвe кaд имa сeдиштe нa њeнoj тeритoриjи.; 

4) Да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ИСО 

9001:2015 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно 

признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга 

стандардизованог нивоа, ИСО 27001:2013 чиме доказује да је његово 

пословање усклађено са међународно признатим системом менаџмента 

безбедношћу информација (зaштитa и бeзбeднoст инфoрмaциja) и ИСО 

10002:2016 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно 

признатим системом поступања са приговорима и задовољство корисника 

услуга 

5) Да понуђач има ажурност у решавању штета у 2018. годину већу од 90% која 

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 2018. год. 

 
 

Meстo: Пoнуђaч: 

         Датум:                                                      M.П.                        ___________________ 

Нaпoмeнa: Укoликo пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, Изjaвa мoрa бити пoтписaнa oд стрaнe 

oвлaшћeнoг лицa свaкoг пoнуђaчa и oвeрeнa пeчaтoм. 
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VIII ИЗJAВA ПOДИЗВOЂAЧA O ИСПУЊAВAЊУУСЛOВA ИЗ ЧЛ. 75. ЗAКOНA 

У ОТВОРЕНОМ ПOСTУПКУ 

Усклaдусa члaнoм 77. Стaв 1. Зaкoнa, пoдпунoммaтeриjaлнoмикривичнoм 

oдгoвoрнoшћу, кao зaступникпoдизвoђaчa, дajeмслeдeћу 

ИЗ J A ВУ 

Пoдизвoђaч_________________________________________(нaвeстинaзивпoдизвoђaчa) 

упoступку jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти – нaбaвкa услугe oсигурaњa, JН1У/20, 

испуњaвa свe услoвe изчл. 75. Зaкoнa, oднoснo услoвe дeфинисaнe 

кoнкурснoмдoкумeнтaциjoмзa прeдмeтну jaвнунaбaвку, итo: 

 

1) Пoдизвoђaч je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у 
oдгoвaрajући рeгистaр; 

2) Дa пoдизвoђaчи њeгoв зaкoнскиз aступник ниje oсуђивaн зa нeкo oд 
кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaн зa 
кривичнa дeлa прoтивприврeдe, кривичнa дeлa прoтивживoтнe срeдинe, 
кривичнo дeлo примaњa илидaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe; 

3) Дa jeпoдизвoђaчи змириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe 
усклaдусa прoписимa РСилистрaнe држaвe кaдимa сeдиштe нa њeнoj 
тeритoриjи.; 
 
 
 

              Meстo:                                                                                               Пoнуђaч: 
                                                                                M.П.                                                      

               Дaтум:                                                                                             __________________ 

Укoликo пoнуђaч пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм, Изjaвa мoрa битипoтписaнa oд стрaнe 

oвлaшћeнoг лицa пoдизвoђaчa и oвeрeнa пeчaтoм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

 

 
IX-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Услуга - Осигурање имовине, возила и запослених 

ОРН - 66515100 – Услуга  осигурања од пожара, ОРН - 66515200 – Услуга  осталаосигурања имовине, 
ОРН - 66516400 – Услуга  осигурања од опште одговорности, ОРН -66516400, ОРН - 66514110 – Услуга  
осигурања моторних  возила ОРН - 66512000 – Услуга  осигурања запослених 
 

Број: ЈН бр.1У/20 

Понуда бр._______од ___________  за  јавну набавку бр. ЈН бр.1У/20 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
Назив понуђача: 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Матични број понуђача: 

 
 
 
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
Телефон: 

 
Телефакс: 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

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

 
 

 
Назив подизвођача: 
 

 

Адресаподизвођача: 
 

 

Матичнибројподизвођача: 
 

 

Порески  идентификациони број подизвођача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса подизвођача (e-mail): 

 
 

Телефон/Факс: 
 
 Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 
 

 
 
 

 
Место:                                                    М.П.                              ______________________ 
 Потписовлашћеног лица 

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

 
 
 
Назив понуђача: 

 

Адресапонуђача: 
 

Матичнибројпонуђача: 
 

Порески идентификационибројпонуђача(ПИБ): 
 

Имеособезаконтакт: 
 

Електронска адресапонуђача(e-mail): 
 

Телефон/Факс: 
 

Број рачунапонуђачаиназив банке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Место: 

                                                                                             Потпис овлашћеног лица 
 

Датум:   М.П. _______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.            
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Број: ЈН бр.1У/20- Осигурање имовине, возила и запослених - ОРН 
- 66515100 – Услуга  осигурања од пожара, ОРН - 66515200 – Услуга  осталаосигурања имовине, 
ОРН - 66516400 – Услуга  осигурања од опште одговорности, ОРН -66514110-Услуга осигурања 
моторних возила ОРН - 66512000 – Услуга  осигурања запослених 

 
 

 

Годишња пемија без пореза 

Збир свих укупних цена без пореза за све 

ставке из Спецификације Понуде: 

 

(уписати) 

 

Износ пореза: 

 

 

(уписати) 

 

Годишња премија са порезом: 

 

 

(уписати) 

Начин и услови плаћања -  (понуђачу 

није дозвољено да тражи аванс) 
 

Рок важења понуде:(минимум 30 дана 

од дана отварања понуда) 
 

Рок извршења услуга:  

Рок пружања услуге: 01.03.2020. до 01.03.2023. 

 
Напомена: 
Понуђач је дужан да све попусте урачуна у укупну цену услуге исказане у овом 
обрасцу. 
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% , као и део  предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз агласност понуђача на начин 
предвиђен Закономо јавним набавкама.  
Уговорена цена се неможе мењати, односно до евентуалне промене ценовног система 
одобреном од надлежних државних органа. 
Понуда са варијантама није  дозвољена. 

Место:                                                                                                       Понуђач: 
 
Датум:                                                           М.П.                     ________________________ 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
У складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  ______________________________  
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели:  

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
      Место: 

                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
 

Датум:      М.П. _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

(Назив понуђача)  
даје: 

 
 
 

 
ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном 
поступку јавне набавке број:1У/20 
 
УСЛУГЕ -Осигурање имовине, возила и запослених: ОРН - 66515100 – Услуга  осигурања од 
пожара, ОРН - 66515200 – Услуга  осталаосигурања имовине, ОРН - 66516400 – Услуга  осигурања 
од опште одговорности, ОРН - 66514110 – Услуга осигурања моторних возила ОРН - 66512000 – 
Услуга  осигурања запослених 
, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П.                        Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве онезависној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана одстране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.           
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 
 

 
 
 

Увези са позивом за јавну набавку Број: 1У/20, 
 

 -Осигурање имовине, возила и запослених: ОРН - 66515100 – Услуга  осигурања од 
пожара, ОРН - 66515200 – Услуга  остала осигурања имовине, ОРН - 66516400 – Услуга  
осигурања од опште одговорности, ОРН - 66514110 –– Услуга осигурања моторних возила 
ОРН - 66512000  
Услуга  осигурања запослених уЈП „Комуналац“ Димитровград , ул Балканска бр.30, 18320 
Димитровград, у  отвореном поступку јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:     М.П.                      Потпис овлашћеног лица 
 
 
Датум:     _________________ 
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу у отвореном поступку 
ЈН 1У/20 од ___. ___. 2020. године за прикупљање понуда за набавку услуге осигурања 
објављеном на  Порталу јавних набавки и интернет страници између 
 

1. ЈП„Комуналац“ Димитровград , ул. Балканска бр.30, 18320 Димитровград, 
кога заступа  директор, дипл.мен. Саша Алексов (у даљем тексту: Наручилац-
Осигураник), с једне  

и  
 
2.______________________________________, из ___________ ул. _________________ , 
мат.бр. _______________, ПIБ ______________, кога заступа   директор, 
___________________________   (у даљем тексту: Понуђач-Осигуравач),  с  друге  стране, 
з а к љ у ч у ј е  с е 
 

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је УСЛУГЕ -Осигурање имовине, возила и запослених: ОРН - 
66515100 – Услуга  осигурања од пожара, ОРН - 66515200 – Услуга остала осигурања 
имовине, ОРН - 66516400 – Услуга  осигурања од опште одговорности, ОРН - 66514110– 
Услуга осигурања моторних возила ОРН- 66512000- Услуга осигурања запослених. 
Осигуравач се обавезује да ће за рачун Осигураника извршити услуге, које су предмет овог 
Уговора, а у свему према конкурсној документацији и под условима садржаним у понуди 
Понуђача - Осигуравача број ________од  _________ 2020. године, нормативима и 
обавезним стандардима који важе за врсту услуга која су предмет овог Уговора.  
 
      Члан 2. 
 Осигуравач се обавезује да врши услугу осигурања имовине Уговарача осигурања, 
и то: 

1. осигурање од пожара и неких других опасности  - грађевинских објеката и 
опреме, 

2. осигурање машина од лома и др. опасности, 
3. комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сл. уређаја, 
4. комбиновано осигурање преносних уређаја, апарата и сл. уређаја; 
5. осигурање од провалне крађе и разбојништва 
6. осигурање опште одговорности, 
7. осигурања ауто-одговорности за штете причињене трећим лицима 
8. ауто-каско осигурање моторних возила 
9. осигурање запослених од последица несрећног случаја 
10. осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких интервенција  

а све у складу са потребама Уговарача осигурања утврђених Конкурсном документацијом 
за јавну набавку у отвореном поступку услуге осигурања бр.1У/20, усвојене Понуде 
Осигуравача бр._______, од _________ и одредбама овог уговора. 
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Члан 3. 
  

Уговорне стране су сагласне да овај уговор производи правно дејство даном 
потписивања одговарајућих полиса осигурања од стране Уговарача осигурања и 
Осигуравача, на обрасцу који утврђује Осигуравач, а који чине саставни део овог уговора и 
важи 3 (три) године. 
 У случају да је Осигуравач група понуђача, носилац посла је дужан да издаје 
полисе осигурања из става 2. овог члана и да врши исплату штете а све према дефинисаном 
споразму који представља саставни део Понуде Осигуравача бр._______, од _________ и 
овог уговора.  
  

Члан 4. 
 

 Осигуравач се обавезује да осигурања из члана 2. овог уговора спроведе у складу са 
општим и посебним условима осигурања, које ће доставити уз полисе осигурања из члана 3. 
а којe чине саставни део овог уговора, и то: 

1. Општи услови за осигурање имовине; 
2. Услови за осигурање од пожара и неких других опасности; 
3. Услови за осигурање машина од лома и др. опасности; 
4. Услови за комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и 

сличних уређаја; 
5. Услови за комбиновано осигурање преносивих уређаја, апарата и инструмената; 
6. Услови за осигурање провалне крађе и разбојништва; 
7. Услови за осигурање одговорности из делатности; 
8. Услови за обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за 

штету причињену тећим лицима;  
9. Услови за комбиновано осигурање моторних возила (аутокаско); 
10. Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја ( незгоде) и 

Допунски услови за колективно осигурање радника од последица несрећног 
случаја ( незгоде); 

11. Општи услови добровољног здравственог осигурања и Посебни услови 
добровољног здравственог осигурања за случај тежих болести и хируршких 
интервенција. 

 
 Осигуравач се обавезује да достави и остале услове и/или друге интерне акте према 
којима врши спровођење осигурања и исплату одштетних захтева, у супротном, одредбе 
истих се неће примењивати. 
 

Члан 5. 
 Обавеза Осигуравача је да приликом потписивања овог уговора, достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната, у корист Уговарача 
осигурања, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – на износ од 
__________(уписује понуђач) динара, без укљученог пореза на премију неживотних 
осигурања са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла са 
трајањем 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно 
свих уговорених обавеза, као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је 
меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, 
наведене у меничном овлашћењу. 
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      Члан 6. 
 
 Осигуравач се обавезује да услугу из члана 2. овог уговора врши у складу са овим 
уговором, Конкурсном документацијом за јавну набавку у отвореном поступку, 
позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, 
уважавајући правила струке.  
 
 
      Члан 7. 
 
 Цена услуге, односно износ годишње премије осигурања, утврђује се у укупном 
износу од ______________ динара без пореза, износ пореза __________ динара, укупна 
годишња премија са порезом износи ____________ динара. 
  Премијске стопе су фиксне за све време трајања овог уговора, односно до 
евентуалне промене ценовног система одобреном од надлежних државних органа. 
 
За сваку наредну годину трајања Уговора о осигурању ОСИГУРАВАЧ ће вршити обрачун 
премије на основу података које ће доставити ОСИГУРАНИК у Спецификацији предмета 
осигурања. 
 
      Члан 8.  
 
 Уговорач осигурања се обавезује да доспелу премију осигурања, увећану за 

припадајући порез који се обрачунава у првој рати, плаћа у 36 (тридесет шест) једнаких 

месечних рата, иста динамика плаћања се примењује и за каско осигурање, а осигурање 

ауто одговорности у 1 рати (у једној рати) за сваку полису посебно. 

 
 
      Члан 9. 
 
 Осигуравач се обавезује да у случају настанка осигураног случаја Уговарачу 

осигурања исплати накнаду штете у року од 14 (четрнаест) дана од дана комплетирања 

документације неопходне за исплату штете. Уколико се ради о штети већег обима, 

Осигуравач се обавезује да исплати аконтацију накнаде штете, у износу неспорног дела и 

пре комплетирања неопходне документације. 

 Уколико Осигуравач, у року из става 1. овог члана, не изврши исплату накнаде 
штете, Уговарач осигурања ће зарачунати законску затезну камату за сваки дан закашњења.
  

 
Члан 10. 

 
 Уговорне стране се обавезују да у случају настанка осигураног случаја поступају у 
свему према условима из Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку, 
одредбама овог уговора и општим и посебним условима осигурања из члана 4. овог 
уговора. 
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Члан 11. 
 

 Уговарачи су сагласни да свака уговорна страна може раскинути овај уговор под 
условима и на начин утврђен у општим условима осигурања, који чине саставни део овог 
уговора.  
 Уговор се може раскинути са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана 
достављања писаног обавештења о отказу другој уговорној страни. 
 Уговарач осигурања има право једностраног раскида овог уговора у свако доба и 
без отказног рока, у колико Осигуравач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, 
односно уколико у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока из члан 9. овог уговора, 
не изврши исплату накнаде осигурања, о чему ће писмено обавестити Осигуравача. 
 У случају из става 3. овог члана, Уговарач осигурања има право да реализује 
средства финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора. 
 

Члан 12. 
 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове, који могу да настану из 
овог уговорног односа, реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, уговарају 
надлежност Привредног суда у Нишу. 

 
Члан 13. 

 
 У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби 
овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других 
позитивноправних прописа. 

 
Члан 14. 

 
 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка 
задржава Уговарач осигурања, а  3 (три) примерка Осигуравач. 
 

 

 

   За ОСИГУРАВАЧА:                                                       За ОСИГУРАНИКА 

___________________                                                       ______________________ 
                                                                                        Директор,дипл.мен.Саша Алексов 


