
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 отвореном поступку , у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке број  5-У /2022 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. 

   

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
 Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 5-У/2022 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       

                                                                                                      

 

 

 

 

mailto:vodovodvranje@vodovodvranje.rs
http://www.vodovodvranje.rs/


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 

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

покрићем од 24 часа дневно 

- инвалидет 

- смрт услед незгоде 

- природна смрт 

Укупан број радника : 246 

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. 

 

Р.бр

. 
Назив 

Година 

произво

дње 

Снага 

(kw) 

Кубикаж

а 

Категорија 

возила 

Регистар. 

места 
Носивост 

Сума 

осигурања 

1 
Zastava new Turbo 

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

3.008.410,00 

2 Zastava  Turbo zeta 2000 100 3908 теретно 3 2.840кг. 3.565.110,00 

3 Zastava 10 2007 44 1242 путничко 5  955.009,00 

4 Renault Laguna 2005 99 1998 путничко 5  2.494.982,00 

5 Caterpillar- 434Е2 2011 70 4400 
грађевинска 

масина 
1  

10.158.135,00 

6 Iveco Daily-35C11D 2012 78 2887 теретно 7 740 кг. 2.756.559,00 

7 Fiat Fiorino Cargo 2015 57 1368 теретно 2 553 кг. 1.375.428,00 

8 Fiat Grande Punto  1.2 
2015 

 
51 1242 путничко 5  

1.153.357,00 

9 Renault  maxity f241 2016 110 2953 теретно 6 1.730кг. 3.350.798,00 

10 Daf lf  310 fa 2016 231 6700 теретно 3 11.110кг. 6.772.126,00 

11 Mercedes Аxоr 1828 2007 205 6374 теретно 3 5.600 кг. 9.266.029,00 

12 JCB 8018X 2013 14.7 1131 грађ.машина 1  5.405.972,00 

13 CASE 695ST 2016 89 3400 грађ.машина 1  9.870.632,00 

14 JCB 4CX 4WD/4WS 2004 74.6 4400 грађ.машина 1  9.452.653,00 

15 Dacia Duster 2018 80 1461 Путничко 5  1.944.606,00 

16 Dacia Duster 2018 66 1461 путничко 5  1.597.198,00 

17 Dacia Dokker 2018 66 1461 теретно 5 694 кг 1.598.373,00 

 
Основ за обрачун вредности возила је важећи каталог АМСС Србије. 
 
 

 

НАПОМЕНА: Укупан приход у 2021 години је био: 653.074.000,00 РСД 

                          Планирани приход у 2022 години износи: 870.264.233,00 РСД 

 

                          Укупна дужина водоводне и канализационе  мреже је 370 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни додатне 

услове  за учешће у поступку јавне набaвке 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 

3. Да понуђач  у претходне три године,2019,2020 и 2021 –ој години није 

исказао губитак у Билансу успеха и  Билансу стања. 

          

      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, ISO 27001-2013 и ISO 30301:2019 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 2020 и 2021 години има решене штете не 

мање од 95%. 

 

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. 

          3.)Да понуђач  у претходне три године,2019,2020 и 2021 –ој години није исказао 

губитак у Билансу успеха. 

Доказ: Копије Биланса успеха за 2019,2020,2021 годину 

 

  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, ISO 27001:2013 и ISO 30301:2019  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 2020 и 2021 години има решене 

штете не мање од 95% 

 Доказ: Извештај НБС по друштвима 

 



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. 

 

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

све видове осигурања који су предмет јавне набавке. 

 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

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

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде мин 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.  

 

 Захтеви у погледу извршења услуге: 

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

 

 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 

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. 

 

Валута 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


