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Дел. број: 1759 

Датум: 16.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 
ЈП ''ВОДОВОД'' ВРАЊЕ 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, РАДНИКА  И 

ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ  

 

       ЈАВНА  НАБАВКА  МНУ 11/2020 

    - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: 26.06.2020  до 10:00 часова 

Отварање понуда: 26.06.2020 у 11:00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

јун 2020. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,” бр. 124/2012 

14/2015 и 68/2015 , у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник Р.С.” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности, број 1661  од  10.06.2020. године, и Решења о образовању Комисије за 

спровођење отвореног поступка јавне набавке, број   1661/1  од  10.06.2020. године, 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, припремила је: 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности 

МНУ 11/2020 - осигурање имовине, радника и осигурање од одговорности из 

делатности 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и  

евентуалне додатне услуге и сл. 

4-5 

IV Техничка спецификација 6 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

10-13 

 Образац изјаве за понуђача 14 

 Образац изјаве за подизвођача 15 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16-23 

VII Образац понуде 24-34 

XIII Модел уговора 35-37 

IX Образац трошкова припреме понуде 38 

X Образац изјаве о независној понуди 39 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона 40 

 

 

Укупан број старана: 40 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈП ''Водовод'' Врање  

Адреса: Београдска бр. 63 

e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs 

Матични број: 07226560 

ПИБ: 100403773 

Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015„) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

  

3. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке број МНУ 11/2020 су услуге: осигурање имовине, радника и 

осигурање од одговорности из делатности. 

  

     4.     Циљ поступка 

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

   

     5.      Контакт (лице или служба) 

 Лице за контакт: Марија Вукојичић Илић 

 Е - mail адреса: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs и     

vodovodvranje@vodovodvranje.rs 

  Број факса: 017/404-666 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vodovodvranje@vodovodvranje.rs
http://www.vodovodvranje.rs/
mailto:maja.djordjevic@vodovodvranje.rs
mailto:vodovodvranje@vodovodvranje.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
 Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. МНУ 11/2020 су  услуге осигурање имовине, радника  и 

осигурање од одговорности из делатности  за потребе ЈП ''Водовод'' Врање која ће бити 

дата у техничкој спецификацији ове конкурсне документације. 

 

 Ознака из општег речника: 66510000 – услуге осигурања      

                                                                                             

      2. Јавна набавка није обликована по партијама       

                                                                                                      

 

 

III  ВРСТА И ОПИС УСЛУГА 

 
 

Врсте осигурања: 

1. осигурање од пожара и неких других опасности 

- грађевински објекти 

- опрема (без моторних возила и рачунарске опреме) 

- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета за грађевинске објекте и опрему 

2. осигурање машина од лома и неких других опасности 

- опрема 

- опрема из састава грађевинских обејеката 

а) централно грејање 

б) ниско напонска мрежа 

в) комуникацијска опрема (телефонска централа) 

- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета 

- уговорен доплатак за откуп одбитне франшизе 

3. комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме 

- рачунарска опрема 

- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета 

- уговорен доплатак за откуп одбитне франшизе 

4. осигурање преносне технике 

- лап-топ рачунари 

- опрема за детекцију цурења 

- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета 

- уговорен доплатак за откуп одбитне франшизе 

5. осигурање стакла од лома СУМУ ОСИГУРАЊА. 

-  стакла дебљине 4мм и више 

-  изо стакла дебљине 4+12+4 
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6. колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) са 

покрићем од 24 часа дневно 

- инвалидет 

- смрт услед незгоде 

- природна смрт 

Укупан број радника : 232 

7. осигурање опште одговорности и одговорности за штете настале у току контролисања 

односно сертификације водомера 

8. осигурање провалне крађе и разбојништва 

- залихе робе у магацину 

- новац и друга средства плаћања за време манипулације 

- пренос новца 

- уговорен доплатак за откуп одбитне франшизе 

- објекат поседује видео надзор и физичко обезбеђење. 

- Осигурање урадити на први ризик 

9. каско осигурање возила према списку: 

- 10% релативно учешће у штети 

- са откупљеним апсолутним учешћем 

- код радних машина лом у целини 

- и ауто незгоду 

- потребно је покриће на територији Србије без ризика крађе, осим за возило под ред. бр.8. 

 

Средства финансијског обезбеђења: меница за  добро извршење посла. 

Рок одазива на увиђај од тренутка пријављивања одштетног захтева наручиоца 

електронским путем (телефон, факс или имејл)  је најдуже 24 часа од стране стручног лица 

изабраног понуђача. 

Плаћање се врши до 45 дана од момента издавања фактуре у 12 месечних рата без камата. 

 

Рок исплате штете не дужи од 14 дана од дана формирања комплетне документације за све 

видове осигурања који су предмет јавне набавке. 

 

НАПОМЕНА: Укупан приход у 2019 години је био: 668.662.000,00 РСД 

                          Планирани приход у 2020 години износи: 701.861.000,00 РСД 

 

                          Укупна дужина водоводне мреже је 370 км. 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА  ВРЕДНОСТИМА 

 
Осигурање грађевинских објеката, опреме  и залихе од пожара и неких других 

опасности (са откупљеном амортизованом вредношћу) 

 

Ред. 

број 

НАЗИВ 

ОБЈЕКТА 

ГОДИНА 

ИЗГРАДЊЕ, 

СПРАТНОСТ 

НАБАВНА 

ВРЕДНОСТ 

ОБЈЕКТА 

ДОПУНСКИ РИЗИЦИ 

1. 
Баждарница са   

опремом 
       20.727.515,40 

- откуп амортизоване 

вредности 

2. 
Црпне станице са 

постројењима 
 39.775.550,28 

- откуп амортизоване 

вредности 

3. 
Фабрика воде са 

постројењима 
 

        

10.279.743,00 

- откуп амортизоване 

вредности 

4. 
Магацин са 

надстрешницом 
 

        

954.438,00 

- откуп амортизоване 

вредности 

5. 
Нова управна 

зграда 
 

         

30.923.406,734 

- откуп амортизоване 

вредности 

6. 
Гаража и пословна 

зграда 
 

         

1.065.453,08 

- откуп амортизоване 

вредности 

7. Управна зграда  
         

1.982.536,52 

- откуп амортизоване 

вредности 

  

Приземље, 

1,2 – број 

спратова 

  

 

Осигурање опреме од пожара и неких других опасности са откупом 

амортизације 

Ред. 

број 
ОПРЕМА 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

ОПРЕМЕ 
ДОПУНСКИ РИЗИЦИ 

1. Пумпе и муљне пумпе 7..834.090,43 
- откуп амортизоване 

вредности 

2. Опрема за производњу воде 14.078.176,48 
- откуп амортизоване 

вредности 

3. 
Опрема за производњу и 

пренос елктричне енергије 
1.425.700,00 

- откуп амортизоване 

вредности 

4. Компресори 505.998,00 
- откуп амортизоване 

вредности 

5. ПТТ опрема 438.987,88 
- откуп амортизоване 

вредности 

6. Канцеларијски намештај 4.521.485,55 - откуп амортизоване в 

Осигурање лома машина нa суму осигурања откупљеном амортизацијом и 

франшизом 
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- на локацији Београдској 63 

 

 

Ред. 

број 
ОПРЕМА СУМА ОСИГУРАЊА НАПОМЕНА 

1. Опрема за осигурање од лома 
 

22.845.785,00 

- откуп амортизоване 

вредности; 

- откуп франшизе 

2. 
Инсталације централног 

грејања 

 

4.351.345,00 

- откуп амортизоване 

вредности; 

- откуп франшизе 

3. Нисконапонска мрежа 
 

1.547.258,00 

- откуп амортизоване 

вредности; 

- откуп франшизе 

4. Комуникацијска опрема 
 

89.854,20 

- откуп амортизоване 

вредности; 

- откуп франшизе 

5. Видео надзор и линкови 
 

595.958,33 

- откуп амортизоване 

вредности; 

- откуп франшизе 

 

 

3. Осигурање Рачунара и рачунарске опреме откупљеном амортизацијом и 

франшизом 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ вредност опреме НАПОМЕНА 

1. Рачунари и рачунарска опрема 2.063.709,37 

- откуп амортизоване 

вредности; 

- откуп франшизе 

 

 

4. Осигурање преносивих уређаја и апарата са откупљеном амортизацијом и 

франшизом 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ вредност опреме НАПОМЕНА 

1. Лап-топ рачунари 
 

149.068,000 

- откуп амортизоване 

вредности; 

- откуп франшизе 

2. Опрема за детекцију цурења 2.152.200,00 

- откуп амортизоване 

вредности; 

- откуп франшизе 
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          5. Осигурање стакла од лома  на суму осигурања 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ ОБЈЕКТА 

ВРСТА 

СТАКЛА 
Површина Цена НАПОМЕНА 

1. Управа у Београдској 

непомично 

стакло више 

од 4 мм 

140 m2 1.500,00 Сума осигурања 

  4+12+4 35  m2 3.500,00 Сума осигурања 

 

         6. Колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја 

(незгода) 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ 

СУМА 

ОСИГУРАЊА 
Број радника 

1. Смрт несрећним случајем 400.000,00  

2. Инвалидност 800.000,00  

3. Природна смрт 100.000,00  

 

         7.Осигурање опште одговорности и одговорности за штете настале у току 

контролисања односно сертификације водомера 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ СУМА ОСИГУРАЊА 

1. 
Општа одговорност из 

делатности 

15.000 ЕУР за један случај 

60.000 ЕУР  за период покрића 

2. 
Одговорност контролисања 

односно сертификације 

5.000 ЕУР по осигураном случају и укупно за период 

покрића 

 Франшиза 10% , минимално 25.000 динара 

 

8. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва „на први ризик" 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ 

ВРЕДНОСТ  

„на први ризик“ 
НАПОМЕНА 

1. 
Залихе робе (ауто делови, гуме и 

водомери) 
2.900.000,00 Без учешћа у штети 

2. Новац за исплату ЛД 500.000,00 Без учешћа у штети 

3. 
Новац и др. средства плаћања за време 

манипулације 
500.000,00 Без учешћа у штети 
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9. Каско осигурање возила 

 

Р.бр

. 
Назив 

Година 

произво

дње 

Снага 

(kw) 

Кубикаж

а 

Категорија 

возила 

Регистар. 

места 
Носивост 

1 
Zastava new Turbo 

Rival 40,12  hnfw 
2013 92 2800 Мини бус 9 1.800кг. 

2 Zastava  Turbo zeta 2000 100 3908 теретно 3 2.840кг. 

3 Zastava 10 2007 44 1242 путничко 5  

4 Renault Laguna 2005 99 1998 путничко 5  

5 Caterpillar- 434Е2 2011 70 4400 
грађевинска 

масина 
1  

6 Iveco Daily-35C11D 2012 78 2887 теретно 7 740 кг. 

7 Fiat Fiorino Cargo 2015 57 1368 теретно 2 553 кг. 

8 Fiat Grande Punto  1.2 
2015 

 
51 1242 путничко 5  

9 Renault  maxity f241 2016 110 2953 теретно 6 1.730кг. 

10 Daf lf  310 fa 2016 231 6700 теретно 3 11.110кг. 

11 Mercedes Аxоr 1828 2007 205 6374 теретно 3 5.600 кг. 

12 JCB 8018X 2013 14.7 1131 грађ.машина 1  

13 CASE 695ST 2016 89 3400 грађ.машина 1  

14 JCB 4CX 4WD/4WS 2004 74.6 4400 грађ.машина 1  

 

 

 

За остала возила без ризика крађе, 10% релативног учешћа у штети (за сва возила). 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ 

 

 

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. 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, ако је таква дозвола прописана прописом(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. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни 

додатне услове  за учешће у поступку јавне набвке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

Финансијски капацитет: 

1. Да пословни рачун понуђача није био у блокади у последње две године  пре 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

2. Да разлика између расположиве и захтеване маргине солвентности  за 

неживот буде већа од 2.000.000,00 РСД 

          

      Пословни капацитет: 

 1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да има важеће 

сертификате којим доказује да има систем пословања усаглашен са захтевима стандарда 

ISO 9001: 2015 и ISO 27001-2013 чиме доказује да је његово пословање усклађено са 

међународно признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга 

стандардизованог нивоа. 

 

2. Ажурност у решавању штета: Да понуђач у 2018 и 2019 години има решене штете не 

мање од 93%. 

Доказ: Извештај НБС по друштвима 
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1.3 Уколико  понуђач  подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона о јавним набавкама. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, а додатне услове испуњавају кумулативно. 

 

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.   

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Доказ из члана 75. став 1. тачка 5) јесте фотокопија Дозволе НБС за обављање 

послова осигурања и Потврда да наведена дозвола није престала да важи, које је потребно 

обавезно  доставити уз понуду. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

         2.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 

лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе, 

којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 



 

12-40 

МНУ 11/2020 – Осигурање имовине, радника и осигурање од одговорности из делатности 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

     Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

      изворних  локалних јавних прихода на територији са које учествује са понудом. 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

4. Услов из чл.75.ст.1 тачка 5) Закона – Доказ: Дозволу и Потврду коју  издаје НБС 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

5. Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве 

(Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказе из чл.  75. ст. 1. тач. 1 – 4 Закона, већ 

исте замењују достављањем фотокопију Решења о упису у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач наведе у 

понуди и  интернет страницу на којој су подаци који су тражени налазе. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то: доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који 

су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - 

www. apr.gov.rs). 

За доказе из члана 75. став 1. тачке 2. и 3. ЗЈН понуђачи наводе интернет страницу 

 Надлежног органа на којој се налазе тражени документи из наведеног члана уколико су 

уписани у Регистар понуђача. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

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

електронски документ. 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

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

 документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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2.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора  

доставити уз понуду додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

Финансијски капацитет: 

            1) Да пословни рачун понуђача није био у блокади у последње две године  пре 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

            Доказ: Потврда Народне банке Србије да рачун није био у блокади у наведеном 

периоду 

           2)Да разлика између расположиве и захтеване маргине солвентности  за неживот 

буде већа од 2.000.000,00 динара 

Доказ: Потврда осигуравајуће куће на меморандуму. 

 

  Пословни капацитет: 

     1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да има 

важеће сертификате којим доказује да има систем пословања усаглашен са захтевима 

стандарда ISO 9001:2015 и  ISO 27001:2013 чиме доказује да је његово пословање 

усклађено са међунардно признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга 

стандардизованог нивоа. 

 Доказ: Копије важећих  сертификата (сертификат мора бити важећи на дан 

отварања понуда, са уписаним роком важности, на српском језику). 

 

     2. Ажурност у решавању штета: Да понуђач у 2018 и 2019 години има решене 

штете не мање од 93%. 

 Доказ: Извештај НБС по друштвима 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

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

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

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

је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу    

И З Ј А В У 

Понуђач________________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке мале вредности, број МНУ 11/2020 – Осигурање имовине, 

радника и осигурање од одговорности из делатности, испуњава све услове из чл. 

75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

) 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; 

) 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); 

) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

Понуђач је сагласан да у случају захтева наручиоца, уз  изјаву, поднесе и доказе о 

испуњености прописаних услова у складу са чланом  75. Закона о јавним набавкама. 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује 

да: 

-  није у сукобу интереса у вези за предметном јавном набавком и да ће одмах по   сазнању 

о постојању потенцијалног сукоба интереса обавестити наручиоца; 

- да овом понуђачу није изречена ниједна правоснажна  пресуда за учешће у криминалној 

организацији или за корупцију, превару, прање новца или било који други облик 

привредног криминала; 

- да овај понуђач није починио  повреде професионалних или етичких стандарда у свом 

конкретном пословању. 

 

Место:_________________                                                                              Понуђач: 

Датум:___.___._______ год.                               М.П.                        _____________________  
  
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 

изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_____________________________________[навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке услуга МНУ 11/2020 - Осигурање имовине, радника и 

осигурање од одговорности из делатности за потребе ЈП ''Водовод'' Врање, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона. 

 

 

 

 

 

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 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. 

На полеђини коверте  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: ЈП ''Водовод'' Врање, улица Београдска бр. 63 за јавну 

набавку број МНУ 11/2020 – осигурање имовине, радника и осигурање  од 

одговорности  из делатности ”НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

26.06.2020  године  до 10:00 часова. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Понуђач мора да попуни, потпише и печатира и достави уз понуду, следеће 

документе: 

 

1. Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, 

потписану и печатирану, за понуђача и за подизвођача уколико наступа са подизвођачем 

(Образац изјаве 3. из конкурсне документације). 

2. Доказе додатних услова из члана 76. ЗЈН који су дати (у Поглављу V одељак 2. тачка 2.2. 

ове конкурсне документације; 

3. Образац понуде, попуњен, потписан и оверен печатом понуђача (Поглавље VII из 

конкурсне документације). 

4. Модел уговора, попуњен, парафиран и печатиран, чиме потврђује да се слаже са истим 

(Поглавље VIII из конкурсне документације). 

5. Образац трошкова припреме понуде (Поглавље IX из конкурсне документације), који 

није обавезан. 

6. Образац изјаве о независној понуди (Поглавље X из конкурсне документације). 

7. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона (Поглавље XI из конкурсне 

документације). 
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8. Остала документа која издају Надлежни органи (у фотокопији) а која су предвиђена 

овом конкурсном документацијом. 

Документа из документације која се прилажу у понуди потписује законски заступник 

наведен у АПР или овлашћено лице законског заступника уз овлашћење за потпис и на 

које се све радње у поступку односи потпис. 

 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном 

 кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању 

услова из чл. 75. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 

из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 

(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Понуда 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: ЈП ''Водовод'' Врање, ул. 

Београдска бр. 63, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку МНУ 11/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку МНУ 11/2020 -  НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку МНУ 11/2020 -  НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  МНУ 11/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте 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. 
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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 (поглавље VII), 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 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

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

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

испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 

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) Закона 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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ДРУГЕ ОКЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ   

    ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је у  роу од 45 дана од дана пријема рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде 60 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. 

9.3. Захтеви у погледу извршења услуге 

Рок за извршење предмета  набавке је 12 месеци од дана закључења уговора. 

9.4 Финансијска гаранција као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза 

Финансијску гаранцију за добро извшење посла изабрани понуђач доставиће наручиоцу 

(приликом потписивања уговора, а најкасније 5 дана од потписивања уговора)  у висини од 

10 (десет) % од укупне вредности уговора. 

Финансијска гаранција за добро извршење посла мора да важи најмање десет дана дуже од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

финансијске гаранције мора се продужити. 

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

Као средства финансијског обезбеђења понуђач доставља меницу. 

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од 

стране овлашћеног лица и печатом оверене. 

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне 

банке. 

Уз менице понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених лица, као и 

овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног лица и печатом оверено, да 

менице може попунити и наплатити. 

9.5 Рок изласка на терен ради процене штете и захтев у погледу рока исплате штете 

 

Време (рок) изласка на терен ради процене штете-понуда неће бити прихватљива уколико 

је понуђено време (рок) за излазак на терен дужи од  24 сата. 

      

Понуда неће бити прихватљива уколико је понуђено време (рок) за излазак на терен краће 

од 60 минута за понуђаче који у месту седишта наручиоца немају радно ангажованог 

проценитеља штета на предмету осигурања у овој јавној набавци (имовина и лица). 

 

 Понуда неће бити прихватљива уколико је понуђено време (рок) за излазак на терен краће 

од 10 минута за понуђаче који у месту седишта наручицоа имају радно ангажованог 
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проценитеља штета на предмету осигурања у овој јавној набавци (имовина и моторна 

возила). 

 

Рок исплате штете не дужи од 14 дана од дана формирања комплетне документације за све 

видове осигурања који су предмет јавне набавке. 

Осигуравач је у обавези да врши исплату штете одмах по ступања уговора на снази у року 

који је дао у понуди до завршетка уговора односно од настанка штете осигураног случаја. 

 

 

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. Премија се даје 

јединично за све предвиђене ставке и укупно за сваки вид осигурања. На крају се даје 

рекапитулација (укупно) за све видове осигурања који су предмет јавне набавке, у 

динарима без ПДВ. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука (цена са превозом). 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

НАПОМЕНА: није дозвољено давати премију за поједине ставке из Обрасца понуде са 

«0» «1» или «Гратис» уколико то не постоји у условима и тарифама. Уколико понуђач 

попуни образац понуде на наведени начин дужан је да уз понуду достави тарифе за вид 

осигурања где је попунио ставке са «0» «1» или «Гратис» или другим бројем да докаже да 

то постоји у тарифама и обележи маркером. Уколико тарифа представља поверљиви 

документ, понуђач је дужан је да је означи као «поверљиво» а наручилац је дужан да их 

чува и штити, без обзира на степен поверљивости. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. 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 у вези са пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија - 

Пореска управа, ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и 

заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића бр. 

27а, 11160 Београд, www.sepa.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.11, 11000 Београд, 

www.minrzs.gov.rs 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈП 

''Водовод'' Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на e-mail: 

vodovodvranje@vodovodvranje.rs и  marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити 

на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, МНУ 11/2020-Осигурање 

имовине, радника и осигурање од одговорности из делатности 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

mailto:vodovodvranje@vodovodvranje.rs
mailto:maja.djordjevic@vodovodvranje.rs
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Избор најповољније понуде ће се извршити, на основу Закона о јавним набавкама чл. 85 

ст. 1 тач. 2: применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  и рок испоруке као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења 

понуде. 

 

17. 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 из поглавља 

XI). 

 

18. 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. 

 

19. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 26.06.2020 године у пословним просторијама 

ЈП ''Водовод'' - Врање, ул. Београдска бр. 63 17500 Врање у 11:00 часова. 

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. 

 

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 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 наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 

у року од 2 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 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.  
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

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 познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  МНУ 5/2019, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од  

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

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 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МНУ 11/2020 

 

 
Понуда бр _________од__________за јавну набавку МНУ11/20120 - Осигурање имовине, 

радника и осигурање од одговорности из делатности 

 

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 о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

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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ВРСТА - СПЕЦИФИКАЦИЈА - ЦЕНА 

 

Р.бр. Врста осигурања и ризици Сума осигурања 
Премија без 

пореза 

I 

 Осигурање од пожара и неких других 

опасности 

 
  

1 
Баждарница са опремом 20.727.515,40  

откуп амортизоване вредности _____%  

2 
Црпне станице са постројењима 39.775.550,28  

откуп амортизоване вредности _____%  

3 
Фабрика воде са постројењима 10.279.743,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

4 
Магацин са надстрешницом     954.438,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

5 
Нова управна зграда 30.923.406,73  

откуп амортизоване вредности _____%  

6 
Гаража и пословна зграда 1.065.453,08  

откуп амортизоване вредности _____%  

7 
Управна зграда 1.982.536,52  

откуп амортизоване вредности _____%  

8 
Пумпе и муљне пумпе 7.834.090,43  

откуп амортизоване вредности _____%  

9 
Опрема за производњу воде 14.078.176,48  

откуп амортизоване вредности _____%  

10 

Опрема за производњу и пренос електричне 

енергије 

1.425.700,00 

 
 

откуп амортизоване вредности _____%  

11 
Компресори 505.998,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

12 
ПТТ опрема 438.987,88  

откуп амортизоване вредности _____%  
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13 
Канцеларијски намештај 4.251.891,38  

откуп амортизоване вредности _____%  

II 
Осигурање машина од лома и неких других 

опасности 
  

1 

Опрема за осигурање од лома 22.845.785,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

2 

инсталације централног грејања 4.351.345,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

3 

нисконапонска мрежа 1.547.258,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

4 

комуникацијска опрема теле. централа 89.854,20  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

5 

видео надзор и преносни линкови 595.958,33  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

III 
Комбиновано осигурање електронских 

рачунара и припадајуће опреме 
  

1 

Рачунари са припадајућом опремом 2.063.709,37  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

IV Осигурање преносне технике   

1 

лап-топ рачунари 149.068,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

2 

опрема за детекцју цурења 2.152.200,00    

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

V Осигурање стакала од лома   
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1 стакла дебљине 4мм и више на СО 210.000,00      

2 изо стакла 4+12+4 на СО 122.500,00  

VI Колективно осигурање запослених   

1 инвалидитет 800.000,00  

2 смрт услед незгоде 400.000,00  

3 Природна смрт 100.000,00  

 Укупан број радника 237   

VII 

Осигурање опште одговорности и 

одговорности за штете настале у току 

контролисања односно сертификације 

водомера 

 
 

 

1 

Општа одговорност из делатности 

 за један осигурани случај 

 за период покрића 

Одговорност контролисања односно 

сертификације 

франшиза 

 

15.000,00 ЕУР 

60.000,00 ЕУР 

5.000,00 ЕУР 

10%, минимално 

25.000,00 динара 

 

VIII Осигурање провалне крађе и разбојништва   

1 
залихе робе у магацину (ауто делови, гуме и 

водомери) 
2.900.000,00   

 откуп одбитне франшизе _____%  

2 
новац и друга средства плаћања за време 

манипулације 

500.000,00 

 
 

 откуп одбитне франшизе _____%  

3 пренос новца 500.000,00      

 откуп одбитне франшизе _____%  

 Осигурање урадити на први ризик   

 
Објекти  поседују видео надзор и физичко 

обезбеђење 
  

IX Каско осигурање возила   

1 

Zastava new Turbo Rival 40,12 3.739.253,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

2 Zastava Turbo Zeta 3.765.663,00  
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АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

3 

Zastava 10 954.531,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

4 

Renault Laguna 2.414.701,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

5 

Caterpillar-434E2 8.673.144,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

6 

Iveco Daily 2.807.351,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

7 Fiat Fiorino Cargo 1.230.882,00  

 
АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

8 Fiat Punto MY 13 1.2. Easy VR 1.152.781,00  

 АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 200.000,00   

9 Renault  maxity f241 3.349.124,00  

 АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 200.000,00   

10 Daf lf  310 fa 6.765.698,00  

 АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 200.000,00   

11 Mercedes Benz axor 1828 9.261.400,00  

 АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 200.000,00   

12 JCB 8018X 5.403.271,00  

 АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 200.000,00   

13 CASE 695ST 9.865.700,00  

 АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 200.000,00   

14 JCB 4CX 4WD/4WS 8.720.063,00  

 АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 200.000,00   

Ukupn

o 
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX   
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Основ за обрачун вредности возила је важећи каталог АМСС Србије. 

 

 

 

Вредност без ПДВ-а  

ПДВ  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок изласка на терен 

 

 

 

Рок исплате штете 

  

 

 

 

 

Датум                                       Понуђач 

    М. П. 

   ___________________                                                  _________________________ 

 

 

 

Напомене: Понуђач је дужан да цео Образац понуде попуни (све ставке) на основу 

својих услова и тарифа. Уколико се не попуне све ставке из Обрасца понуде и нису у 

складу са условима и тарифама понуђача,   понуда ће бити неприхватљива. 

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. 

Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у 

регистар АПР што доказује прилогом истог, или овлашћено лице понуђача који уз понуду 

прилаже документ о овлашћењу са свим радњама у поступку . 

Није дозвољено давати премију за поједине ставке из Обрасца понуде са «0» «1» или 

«Гратис» уколико то не постоји у условима и тарифама. Уколико понуђач попуни 

образац понуде на наведени начин дужан је да уз понуду достави тарифе за вид 

осигурања где је попунио ставке са «0» «1» или «Гратис» или другим бројем да 
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докаже да то постоји у тарифама и обележи маркером. Уколико тарифа представља 

поверљиви документ , понуђач је дужан је да је означи као «поверљиво» а наручилац 

је дужан да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости. 

 

Понуда неће бити прихватљива уколико је понуђено бреме (рок) за излазак на терен дужи 

од 24 сата. 

Понуда неће бити прихватљива уколико је понуђено време (рок) за излазак на терен краће 

од 60 минута за понуђаче коју у месту седишта наручиоца немају радно ангажованог 

проценитеља штета на предмету осигурања у овој јавној набавци. 

Понуда неће бити прихватљива уколико је понуђено време (рок) за излазак на терен краће 

од 10 минута за понуђаче који у месту седишта наручицоа имају радно ангажованог 

проценитеља штета на предмету осигурања у овој јавној набавци (имовина и моторна 

возила). 

У понуди је потребно доставити уговор/е о радном ангажману за проценитеље штета 

на предмету осигурања у овој јавној набавци (Уговор о раду, уговор о делу уговор о 

заступању или сл.). 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ    

 
 НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

 

Предмет јавне набавке је услуга осигурања осигурање имовине и раднка предузећа и 

обухвата: 

Врсте осигурања: 

1. осигурање од пожара и неких других опасности 

- грађевински објекти 

- опрема (без моторних возила и рачунарске опреме) 

- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета за грађевинске објекте и опрему 

2. осигурање машина од лома и неких других опасности 

- опрема 

- опрема из састава грађевинских обејеката 

а) централно грејање 

б) ниско напонска мрежа 

в) комуникацијска опрема (телефонска центарала) 

- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета 

- уговорен доплатак за откуп одбитне франшизе 

3. комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме 

- рачунарска опрема 

- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета 

- уговорен доплатак за откуп одбитне франшизе 

4. осигурање преносне технике 

- лап-топ рачунари 

- опрема за детекцију цурења 

- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета 

- уговорен доплатак за откуп одбитне франшизе 

5. осигурање стакла од лома 
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-  стакла дебљине 4мм и више 

-  изо стакла дебљине 4+12+4 

6. колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) са 

покрићем од 24 часа дневно 

− инвалидет 

− смрт услед незгоде 

− природна смрт 

Укупан број радника:  232 

7. осигурање опште одговорности и одговорности за штете настале у току контролисања 

односно сертификације водомера 

8. осигурање провалне крађе и разбојништва 

- залихе робе у магацину 

- новац и друга средства плаћања за време манипулације 

- пренос новца 

- уговорен доплатак за откуп одбитне франшизе 

- објекат поседује видео надзор и физичко обезбеђење. 

- Осигурање урадити на први ризик 

9. каско осигурање возила према списку: 

- 10% релативно учешће у штети 

- са откупљеним апсолутним учешћем 

- код радних машина лом у целини 

- и ауто незгоду 

- потребно је покриће на територије Србије без ризика крађе, осим за возило под ред. бр.8. 
 

Р.бр

. 
Назив 

Година 

произво

дње 

Снага 

(kw) 

Кубикаж

а 

Категорија 

возила 

Регистар. 

места 
Носивост 

1 
Zastava new Turbo 

Rival 40,12  hnfw 
2013 92 2800 Мини бус 9 1.800кг. 

2 Zastava  Turbo zeta 2000 100 3908 теретно 3 2.840кг. 

3 Zastava 10 2007 44 1242 путничко 5  

4 Renault Laguna 2005 99 1998 путничко 5  

5 Caterpillar- 434Е2 2011 70 4400 
грађевинска 

масина 
1  

6 Iveco Daily-35C11D 2012 78 2887 теретно 7 740 кг. 

7 Fiat Fiorino Cargo 2015 57 1368 теретно 2 553 кг. 

8 Fiat Grande Punto  1.2 
2015 

 
51 1242 путничко 5  

9 Renault  maxity f241 2016 110 2953 теретно 6 1.730кг. 

10 Daf lf  310 fa 2016 231 6700 теретно 3 11.110кг. 

11 Mercedes Аxоr 1828 2007 205 6374 теретно 3 5.600 кг. 

12 JCB 8018X 2013 14.7 1131 грађ.машина 1  

13 CASE 695ST 2016 89 3400 грађ.машина 1  

14 JCB 4CX 4WD/4WS 2004 74.6 4400 грађ.машина 1  
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Основ за обрачун вредности возила је важећи каталог АМСС Србије. 
 
 

 

 

 

 

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. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 Осигурање имовине, радника и осигурање од одговорности делатности 

 
Закључен између: 

ЈП „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ, улица Београдска број 63, 17500 Врање, ПИБ: 100403773, Матични 

број:07226560, Шифра делатности: 3600, жиро рачун: 160-7383-43, телефон: 017/421-601 кога 

заступа Директор дипл. екон. Горан Ђорђевић (у даљем тексту: ОСИГУРАНИК), 

и 

____________________________________________________________________________________ 

ПИБ: _______________; Матични број:_______________, број рачуна: _______________________ 

Назив банке ___________________________, Телефон:__________________кога заступа директор 

_____________________________________ (у даљем тексту : ОСИГУРАВАЧ) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: МНУ 11/2020 

Број и датум одлуке о додели уговора: МНУ 11/2020 од _______________ 

Понуда изабраног понуђача бр.__________ од_______________________ 

 

                                     Члан 1. 

  

Предмет уговора је јавна набавка услуга осигурања имовине и запослених за потребе ЈП ''Водовод'' 

Врање а у складу са захтевом Осигураника и усвојеном понудом Осигуравача број 

_______________ од _______________године која је саставни део овог уговора . 

 

                                                                    Члан 2. 

 

Јавна набавка осигурања имовине и запослених састоји се од: 

1. Осигурање грађевинских објеката, опреме и залихе од пожара и неких других опасности 

2. Осигурање лома машина 

3. Осигурање рачунара и рачунарске опреме 

4. Осигурање преносне технике 

5. Осигурање стакла од лома  

6. Колективно осигурање запослених лица од последица смрт несрећним случајем, инвалидност и 

природна смрт 

7. Осигурање опште одговорности и одговорности за штете настале услед контролисања односно 

сертификације водомера 

8. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва 

9. Каско осигурање 

Врста и опис услуга наведени су у делу конкурсне документације - опис структуре цена која је 

саставни део овог уговора.   

                                    Члан 3. 

 

Укупна висина премије осигурања имовине и запослених из члана 2. износи ________________ 

динара без ПДВ-е односно _________________ динара са ПДВ–ом на годишњем нивоу. 

Висина премије осигурања може да се усклађује са променом вредности добара, а све према 

условима и премијским стопама које су коришћене приликом сачињавања Понуде број_______ од 

___________2020. године. 
Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин како је исказао  у својој понуди која је 
саставни део конкурсне документације осигура и новостечену имовину, Осигураника у време 
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трајања овог уговора и састави Анекс уговора о томе у складу са Законом о јавним набавкама и у 
оквиру предвиђених средстава планом јавних набавки. 

                                                                     Члан 4.   

Уговор о осигурању траје 12 месеци од тренутка потписивања. Уговор престаје да важи истеком 
периода  на који је закључен. 

                                                                     Члан 5. 

На основу овог Уговора Осигуравач издаће  Осигуранику полису, обрачун и фактуру  са премијом 
и обрачунатим ПДВ-ом за сваки вид осигурања по спецификацији из понуде. Издата полиса 
Осигуравача важи само уз услове из овог уговора у противном Осигураник није у обавези да 
потпише полису по условима понуђача који нису дати у понуди и дужан је да је исправи по налогу 
Осигураника.                    

                                                                     Члан 6. 

Осигураник је дужан да по настанку осигураног случаја позове писменим путем или позове 
телефоном Осигуравача (проценитеља штете) да у предвиђеном року из дате понуде дође код 
наручиоца на процени штете, сними штету  и сачини записник о насталој штети, који му потписује 
овлашћено лице наручиоца о сагласности исте. 

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја, осигуранику исплати накнаду штете која 
не може бити дужа од ____ дана, рачунајући од дана пријема комплетне документације и доказа. 

Рок одазива  на увиђај од тренутка пријављивања одштетног захтева наручиоца електронским 
путем (телефон, факс или имејл)  је најдуже _____ часа од стране стручног лица изабраног 
понуђача неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.         

                                                                    Члан 7. 

Свака уговорна страна незадовољна другом страном може отказати Уговор и пре истека рока на 

који је закључен, с тим да отказ мора бити дат у писменој форми и уредно достављен другој 

уговорној страни, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана. 

 
                                                                     Члан 8. 

Осигуравач коме се додели уговор ове јавне набавке пре потписивања уговора у обавези је да 
Осигуранику достави бланко меницу, потписану, попуњену без износа, и печатирану од стране 
Осигуравача, наплативу на први позив, безусловну и без права на приговор, за добро извршење 
посла у висини од 10% од вредности уговорене  укупне премије из члана 3. овог уговора. 

Уз меницу осигураник доставља менично овлашћење у корист Осигураника, фотокопију картона 
депонованих потписа и Потврду о регистру менице у НБС. 

Меница за добро извршење посла важи 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 
посла. Осигураник може да активира меницу  у случају да осигуравач не испуњава обавезе 
преузете потписивањем овог уговора. 

                                                                     Члан 9. 

Плаћање се врши до 45 дана од момента издавања фактуре у 12 месечних рата без камата. 

 
Плаћање се врши уплатом на жиро рачун понуђача. 

У случају  прекорачења  рока,  Осигураник   дугује  Осигуравачу и износ законске затезне камате.    
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Члан  10. 

Осигуравач ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача 

________________________(назив подизвођача), са седиштем у ___________, ПИБ: _________ 

матични број:________________ односно у групи понуђача коју чине 

____________________________(назив групе понуђача), са седиштем у 

_____________________________ ПИБ:_____________, матични број:______________(попуњава 

само онај понуђач који учествује са подизвођачем). 

 

Осигуравач у потпуности одговара Осигуранику за извршење уговорених обавеза, те и за услуге 

извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Осигуравач одговара Осигураник за извршење  уговорених обавеза неограничено солидарно са 

осталим понуђачима из групе понуђача. 

 
                                      Члан 11. 

 Прилози и саставни делови уговора 

- Прилог бр.1. Конкурсна документација; 

- Прилог бр.2. Понуда Осигуравача; 

- Прилог бр.3. Финансијско обезбеђење – менице  са меничним овлашћењем,за „добро извршење 
посла“, фотокопија картона депонованих потписа и Потврде о регистру менице у НБС.                                       

             Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да све што овим уговором није предвиђено примењују одредбе Закона 
о облигационим односима. За сва спорна питања која могу настати током примене овог Уговора, 
решавају споразумно, а уколико у томе не успеју, надлежан за решавање спора биће стварно и 
месно надлежан суд у Лесковцу.  

             Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне 
стране. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихов МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан 

са садржином модела уговора. 

 

 

 

              ОСИГУРАВАЧ                                                                     ОСИГУРАНИК 

                                                                                                      ЈП ''ВОДОВОД'' ВРАЊЕ 

 

 _________________________                                                 _______________________              

                                                                                                    дипл.екон. Горан Ђорђевић 
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IX 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. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  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 поступку јавне набавке МНУ11/2020 - Осигурање имовине, 

радника и осигурање од одговорности из  делатности поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

         .   

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ 2 

ЗАКОНА 

 

 

 

На основу члана 75, ст.Закон о јавним набавкама , 

понуђач ____________________________________ из ____________________________ 

даје следећу   

 

 

 

И З Ј А В У 

 

да су приликом израде понуде у складу са позивом из поступка јавне набавке бр. МНУ 

11/20 - Осигурање имовине, радника и осигурање од одговорности из делатности 

поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и власништва права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Врању                                                      М.П                              Потпис одговорног лица 

 

Датум:_____________              ____________________ 

 

  


