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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, Масарикова бр.17. www.vikns.rs 

2. Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним 

набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12,14/15 и 68/15) 

3. Предмет поступка јавне набавке: Услуга осигурања имовине и лица 

4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

5. Резервисана набавка: не 

6. Eлектронска лицитација: не 

7. Контакт: Предраг Нерић, адреса електронске поште: predrag.neric@vikns.rs 

 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга 

осигурања имовине и лица. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге 

осигурања 66510000 

 

2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема 

3. Подаци о оквирном споразуму: нема 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора 

о јавној набавци радова. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за 

учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са 

конкурсном документацијом.  
  
Право учешћа у поступку имају сва осигуравајућа друштва која имају важећу дозволу 

Народне банке Србије за обављање свих врста неживотних и свих врста животних 

осигурања, основана у складу са Законом о осигурању („Сл.гласникРС“ 55/04,70/04– 

испр., 61/05, 61/05 -др.закон, 85/05 –др. закон, 101/07,63/09 – одлука УС107/09, 99/2011, 

119/2012, 116/2013 и 139/2014 –др.закон). 
  
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 

страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

преводиоца.   
  
3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САЧИЊЕНА 
 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који 

у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, 

изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити потписан од 

овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, 

а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача.  

  
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује члан групе понуђача 

који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-

, изузев обрасца 2.- и обрасца 5.- које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у 

своје име. 
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 

отварања понуда. 
  
3.3.ПАРТИЈЕ 
  
Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 
  
3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти тако да се приликом 

отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад, Масарикова бр.17. 

 

са назнаком:  

„Понуда за јавну набавку: Услуга осигурања имовине и лица – 

Јавна набавка број 28/19-С –НЕ ОТВАРАТИ 
  
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса, телефон понуђача, као и 

име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  
  
Понуду може поднети: понуђач самостално и заједничку понуду може поднети група 

понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, 

односно учествовати само у једној заједничкој понуди.  
  
3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем, 

најкасније до истека рока за подношење понуда.  

У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

5 / 49 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.-бр.28/19-С отворени поступак 

 

 

понуду, писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА 

/ ДОПУНА“ - Понуда за јавну набавку: Услуга осигурања имовине и лица - Јавна 

набавка број 28/19-С –НЕ ОТВАРАТИ 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се 

неће разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

Понуда не може бити опозвана, нити измењена/допуњена после истека рока за 

подношење понуда. Уколико понуђач опозове или измени/допуни своју понуду по истеку 

рока за подношење понуда Наручилац је овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност 

понуде. 

  
3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ  
   
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране  Наручиоцу у року одређеном 

у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 26.09.2019. године до 

10:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 26.09.2019 . године са почетком у 10:30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање 

у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и са потписом овлашћеног 

лица понуђача. 
  
3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА ) 

 

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. 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.  
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Доказ наведеног 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) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као чланови групе понуђача; 

7) 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. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова 

групе понуђача.   

 

3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року 

предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан 

је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред 

наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне 

конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

    
3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
  
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према 

наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 

прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 
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 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцуу 

складу са Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача ком је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. Услове финансијског, пословног и кадровског капацитета у складу 

са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених 

доказа дефинисаних конкурсном документацијом.  

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 попуњен и потписан Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

 попуњен и потписан Образац бр. 1А – Подаци о понуђачу из групе понуђача, за 

све остале чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује члан групе понуђача 

који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-

, изузев обрасца 2.- и обрасца 5.- које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у 

своје име. 

  
3.11. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

   
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који 

у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, 

изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити потписан од 

овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 
 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова 

из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су 

наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин 

одређен конкурсном документацијом. 

 докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из 

члана 76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом 

 попуњен и потписан Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу 

  попуњен и потписан Образац бр. 2.-Изјава понуђача да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и да нема 
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забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, 

 попуњен и потписан Образац бр. 3.- Понуда 

 попуњен и потписан Образац бр. 4.- Структура цене са техничком 

спецификацијом 

 попуњен и потписан Образац бр. 5.- Изјава о независној понуди 

 попуњен и потписан образац бр. 6.– Образац трошкова припреме понуде, по 

потреби 

 попуњен и потисан образац бр. 7.- Потврда референце, издат од стране 

уговарача осигурања  

 попуњен и потисан образац бр. 8.- Листа референци 

 потписан Модел уговора у складу са понудом 

 за све наведене услуге осигурања, понуђачи су у обавези да доставе своја 

правна акта односно опште, посебне и допунске услове осигурања пријављене 

Народној банци Србије до дана подношења понуде, у неовереној фотокопији 

 средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 3.16. овог упутства 

 писмо о намерама банке да ће банка, уколико уговор буде закључен са 

понуђачем,на  његов захтев, издати неопозиву, безусловну и на први позив 

наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у складу са тачком 

3.16. овог упутства  

 обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група 

понуђача подноси заједничку понуду. 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација 

или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац 

ће одбити као неосноване.  

 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима («Сл. 

гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 

 

3.12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је 

неблаговремена. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.  

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 
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3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Додатне информације – 

појашњења за јавну набавку: Услуга осигурања имовине и лица број 28/19-С“. 

Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на 

следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, 

Масарикова 17 или e mail: predrag.neric@vikns.rs  радним данима (понедељак – петак) у 

времену од 07.00 до 15:00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног 

времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег 

радног дана.  

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

  
Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева објавити одговор на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 

 

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

13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 
  
3.14. РЕОСИГУРАЊЕ ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 
  
Понуђачи, односно изабрани понуђач, ће бити у обавези да након потписивања 

предметног уговора о осигурању, обезбеди реосигуравајуће покриће осигуране имовине 

за ризике изнад сопственог самопридржаја. 
  
Као доказ могућности испуњења реосигурања осигураног случаја на наведени начин, 

изабрани понуђач ће у моменту потписивања Уговора доставити Уговор о пословно 

техничкој сарадњи, односно одговарајући документ закључен са реосигуравајућом кућом. 
  
3.15. ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА - ЦЕНА, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

А) Понуђач исказује годишњу премију осигурања – цену и иста мора бити фиксна за 

наведени период (у даљем тексту: годишња премија). Годишња премија се исказује у 

динарима без обрачунатог пореза у Обрасцу понуде бр. 3.-. У Обрасцу структуре цене 

понуђач исказује примију по врстама осигурања, укупну премију без обрачунатог пореза 

и са обрачунатим порезом, као и износ обрачунатог пореза. 

  
Б) Наручилац одређује да ће се плаћање годишње премије вршити у 12 једнаких месечних 

рата до 20.-ог у месецу за претходни месец, налогом за пренос. 
  

mailto:predrag.neric@vikns.rs,
mailto:predrag.neric@vikns.rs,
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3.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

 

Уз понуду: 

 

 

Меница 
 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим меничним 

овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на име 

гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде, без пореза.  

 

Овера депонованих потписа од стране пословне банке не може бити старији од 30 дана 

од дана предаје менице. 

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17)  Народне Банке Србије. 

 

Меница је саставни део понуде. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

Меница за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда.  

 

Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена у случајевима: 

 ако понуђач измени, допуни или опозове своју понуду коју је наручилац прихватио 

 ако понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 

стране наручиоца као најповољнија, одбије да потпише уговор сходно условима из 

своје понуде, 

 ако понуђач не успе, или одбије да достави тражену бакарску гаранцију за добро 

извршење посла. 

 

Понуђачима са којима није закључен уговор, вратиће се меница, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем. 

 

Писмо о намерама банке 
 

Наручилац захтева да понуђач уз понуду достави и писмо о намерама банке да ће 

банка, уколико уговор буде закључен са понуђачем, на његов захтев, издати неопозиву, 

безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, без права приговора на износ од 10% висине понуђене премије осигурања, 

без пореза и крајњим роком важења банкарске гаранције 30 дана дужим од истека 

рока осигурања, односно до исплате обавеза које проистичу из предметног осигурања. 
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Након потписивања уговора: 
  
Гаранција за добро извршење посла 
Понуђач чију понуду наручилац изабере као најповољнију, дужан је да најкасније у року 

од 15 дана рачунајући од дана потписивања уговора, преда наручиоцу неопозиву, 

безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, на износ од 10% висине уговорене премије осигурања без пореза, са 

роком важења 30 дана дужим од истека рока осигурања, односно до исплате обавеза 

које проистичуиз предметног осигурања. 

 

3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 
  
Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као 

и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

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. 
  
3.18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.   
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

3.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року 

од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не 

потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној 

набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 
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3.20. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 

утврђени или означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 
  
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

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 представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», 

уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не 

опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без 

поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.  

 

3.21. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

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

од наручиоца накнаду трошкова  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 

прибављања средства обезбеђења. 

  
3.22. МОДЕЛ УГОВОРА 
  
Модел уговора понуђач мора да потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела 

уговора  
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Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о јавној набавци. 
  
Ускладу са Моделом уговора изабрани понуђач ће закључити и полисе осигурања са 

Наручиоцем. 

 

3.23. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

3.24. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане 

од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.  
 

3.25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке 

у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на 

Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 

 

3.26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

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

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

 

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

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

или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

бр. 28/19-С“. 

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 

11000 Београд. 

 

Захтев за заштиту права садржи: 
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

 

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 дана пре истека рока за подношење понуда, 

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

став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац 

исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

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

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

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

 

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

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 28/19-С, сврха 

уплате: ЗЗП, ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад,  јн. бр 28/19-С, корисник: буџет 

Републике Србије) уплати таксу и то: 

 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 

документације или друге радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса 

износи 120.000,00/250.000,00  , обзиром да процењена вредност јавне набавке не 

/ прелази износ од 120.000.000,00 динара; 
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 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете 

после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке 

(коју понуђачи сазнају у поступку отварања понуда)и износи 120.000,00 динара / 

0,1% процењене вредности јавне набавке; 

 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је 

додељен уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса 

износи 120.000,00 динара, а ако та цена прелази 120.000.000,00 динара, такса 

износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен уговор. 

  

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки:http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума «Најнижа понуђена цена 

 (укупна годишња премија осигурања, без пореза). 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 

најнижа, 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.  

 

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. Наручилац ће 

сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

Понуђачи морају испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то:     

  

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и 

као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне 

регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

 

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

1. извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван 

за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита); 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду 

објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 

Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан 

за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 

према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког сe доставља уверење из казнене 

евиденције. 
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(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења Пореске 

управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

5.- има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке и као доказ за правно лице потребно је доставити дозволу Народне банке Србије, 

као надлежног државног органа Републике Србије, за обављање послова осигурања и 

потврду Народне банке Србије да понуђачу није престала дозвола за обављање послова 

осигурања. Ова потврда мора бити важећа у моменту подношења понуде. 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

 

1.-да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

 

 да је имплементирао Систем менаџмента квалитетa према захтевима стандарда ISO 9001  

 

Докази: Понуђач доказује да испуњава овај услов достављањем фотокопије важећег 

сертификата.  

 

 да Понуђач има искуства у осигурању примерено предмету јавне набавке које обухвата 

референце у осигурању од опасности од пожара и неких других опасности и осигурању 

машина од лома и неких других опасности, односно:  

 

а) минимум 8 уговарача осигурања са осигурањем грађевинских објеката и/или  опреме 

и/или залиха од ризика пожара и неких других опасности са сумом осигурања изнад 

3.500.000.000,00 динара по полисама, закљученим у 2016, 2017 и 2018. години на период од 

најмање 12 месеци  

б) минимум 3 уговарача осигурања са осигурањем машина од лома и неких других 

опасности са сумом осигурања опреме изнад 1.100.000.000,00 динара по полисама, 

закљученим у 2016., 2017. и 2018. години на период од најмање 12 месеци.  

 

Докази: Понуђач доказује да испуњава ове услове достављањем следећих докумената:  

- фотокопије полиса осигурања закључених у 2016, 2017 и 2018. години на период од најмање 

12 месеци са сумом осигурања грађевинских објеката и/или  опреме и/или залиха изнад 

3.500.000.000,00 динара по полиси, у осигурању опасности од ризика пожара и неких других 

опасности, 

- фотокопије полиса осигурања закључених у 2016, 2017 и 2018. години на период од најмање 

12 месеци са сумом осигурања опреме изнад 1.100.000.000,00 динара по полиси, у 

осигурању машина од лома и неких других опасности, 

- попуњена и потписана Потврда референце издата од стране уговарача осигурања као 
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наручиоца услуге (Образац 7.- из конкурсне документације). 

- попуњена и потписана Листа референци (Образац 8.- из конкурсне документације). 

 

2.-да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 

 

- да има у радном односу или радно ангажовано најмање 6 радника за вршење послова 

процене ризика и ликвидације, од тога: 

- минимум 2 дипломирана грађевинска инжењера; 

- минимум 2 дипломирана инжењера електротехнике; 

- минимум 2 дипломирана инжењера машинства.  

 

Докази: Понуђач доказује да испуњава ове услове достављањем следећих докумената:  

 

- фотокопије одговарајућих М или М3-А образаца којима се потврђује пријава, промена или одјава на 

обавезно социјално осигурање за запослена лица или фотокопија уговора о раду.  

- фотокопије важећих уговора о радном ангажовању (уговор мора бити важећи у  тренутку 

подношења понуде) за радно ангажована лица код понуђача (или једног од чланова 

групе) по основу другог уговора у складу са Законом о раду (у уговору мора бити јасно 

назначена стручна спрема лица, као и на којим пословима је ангажовано лице).  

 

Напомене: 

 

У случају да подаци о радном месту нису уписани или јасно наведени у обрасцима М или 

М3/А, доставити и фотокопије уговора о раду/анекса уговора о раду за запослена лица; 

 

Ако подаци о стручној спреми лица нису наведени или нису јасно наведени у уговору о 

раду или другом уговору о радном ангажовању, у понуди доставити и фотокопије 

диплома о стеченој стручној спреми за наведена лица. 

 

Уговори о радном ангажовању ван радног односа које подносилац  подноси у пријави 

морају бити закључени у свему у складу са одредбама члана 197, 199. или  202. Закона о 

раду (Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС). 
Уговори о делу се сходно мишљењима Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања 011-00-4/2015-02 и 011-00-69/2011-02 не могу односити на послове из 

делатности послодавца, при чему се под пословима из делатности послодавца 

подразумевају сви послови које послодавац обавља или може обављати сходно 

оснивачким актима, независно да ли су ти послови из његове претежне делатности, те 

ови уговори могу бити закључењи само за обављање послова који су ван делантости 

компаније односно за послове који нису систематизовани правилником о организацији и 

систематизацији послова. 

 

Заштита података о личности: Подносилац пријаве ће на достављеним М обрасцима 

којима се потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање, 

односно уговорима о радном ангажовању учинити недоступним за Наручиоца податке 

који се у смислу одредби Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

20 / 49 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.-бр.28/19-С отворени поступак  

 

97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) могу третирати као 

подаци о личности (јединствени матични број грађана, пол, датум рођења и др.). 

 

3.-да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

а) да је у последњих 6 месеци пре објављивања позива (рачунајући и дан објаве позива на 

Порталу јавних набавки) понуђач био ликвидан, односно да му у наведеном периоду рачун 

није био у блокади; 

 

Доказ:  

Понуђач доказује да испуњава овај услов достављањем Потврде Народне банке Србије - 

Одсек принудне наплате 

(Уколико се ови подаци налазе на интернет страници Народне банке Србије, понуђач није 

дужан да достави овај доказ, али је потребно да у понуди наведе интернет страницу на 

којој су тражен иподаци јавно доступни) 

 

б) Понуђач је дужан да на дан 31.12.2018. године располаже разликом расположиве и 

захтеване маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурање од најмање 

3.500.000.000,00 динара; 

 

Доказ: Понуђач доказује да испуњава овај услов достављањем фотокопија обрасца АК-

НО/РЕ, Адекватност капитала за неживотна oсигурања/реосигурање, стање на дан 

31.12.2018. године.  

 

в) да Понуђач на дан 31.12.2018. године има ажурност у решавању штета од преко 94%, која 

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

извештај – Број штета по друштвима за осигурање у 2018. години. 

 

     Доказ: 

 Понуђач доказује да испуњава овај услов достављањем Извештаја са сајта НБС–а, број 

штета по друштвима за осигурање у 2018. години. 

 
                                                      Број решених штета у 2018. год + Број одбијених и сторнираних штета у 2018. год 

Ажурност у решавању штета= --------------------------------------------------------------------------------------------------------    * 100 

                                      Број резервисаних штета на крају 2017. год + Број пријављених штета у 2018. год 

 

(Уколико се ови подаци налазе на интернет страници Народне банке Србије, понуђач није 

дужан да достави овај доказ, али је потребно да у понуди наведе интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни.) 

 

Услови које мора да испуни сваки члан групе понуђача: 

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
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испуњеност тог услова. Услове капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе 

испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне 

документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- 

конкурсне документације. 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 

подизвођач, у своје име. 

Начин достављања доказа:   
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

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

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за 

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

регистре. 

 

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

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 

доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона. Регистар 

понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

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. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере 

на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао 

неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати 
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неприхватљивом и биће одбијена. 

 

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. 

                                                                                                                                                 

Комисија за јавне набавке 

ЈКП“Водовод и канализација“Н.Сад 
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ОБРАСЦИ 
ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1.-Пун назив понуђача:______________________________________________________________ 

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.______________________ 

  

3.- Матични број : _____________________________ 

 

4.- Порески број : _____________________________ 

 

5. -Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

    _________________________________________________________ 
 

6. - Шифра делатности: ________________________ 

 

7.- Бројеви телефона: 

________________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка:      бр.рачуна: ______________________              

 

9.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: 

_________________________________________________________________ 

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 

Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави 

овлашћење за заступање, односно потписивање уговора. 

     

10.- Особа за контакт:        _____ 

 

11.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

 а.- самостално,                                            

 б.- као носилац посла из групе понуђача 

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

 

Напомена:  

Овај образац попуњава и потписује понуђач који наступа самостално, као и Носилац посла као 

члан групе понуђача која подноси заједничку понуду 
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                                                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ______________________________________ 

2.- Седиште са адресом_________________________пошт.број______________________ 

3.- Матични број ____________________________________________________________  

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

6.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

    _________________________________________________________ 

 

7. - Број телефона ___________________________________________________________ 

8.- Пословна банка _________________________бр.рач.____________________________ 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава и потписује Носилац посла као члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 И 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштујесве обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде у отвореном поступку јавне набавке број 28/19-С, наручиоца ЈКП 

„Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

 

У ________________ дана ________2019.г. 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                             _____________________________ 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГА ОСИГУРАЊА БР.Ј.Н.28/19-С 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт _________________________________  

-                                                          (име, презиме 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција) 

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________ 
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности - објављеног на 

Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и база 

прописа дајемо понуду како следи: 

 
 

РБ. 

 

ОСНОВНЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА 

 

Годишња 

премија без 

пореза у 

динаримa 

 (1) 

 

Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности 

са допунским ризицима 

 

 

(2) 

 

Комбиновано осигурање електронских рачунара и 
припадајуће опреме 

 

 

(3) 

 

Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва 

 

 

(4) 

 

Осигурање стакла од лома 

 

 

(5) 

 

Осигурање машина од лома и неких других опасности  

(6) 

 

Осигурање од одговорности из делатности за штeте причињене 

трећим  лицима и стварима трећих лица са укљученом 

одговорношћу према запосленим радницима 

 

(7) 

 

Колективно осигурање запослених од последица несрећног 
случаја-незгоде 

 

 

(8) 

 

Допунско здравствено осигурање 

 

 

(9) 

 

Комбиновано осигурање моторних возила-аутокаско осигурање 

 

 

(10) Аутоодговорност  

 УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА без пореза: 

 

 

- Плаћање годишње премије ће се вршити у 12 једнаких месечних рата до 20-ог у 

месецу за претходни месец, на основу примљене фактуре - рачуна. 

- Начин плаћања: налог за пренос 

- Рок важења понуде: ________________(минимум 90 дана од дана отварања понуда) 

 

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

 

 

Место и датум  ___________________         

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача 

       ________________________ 

 

 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

28 / 49 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.-бр.28/19-С отворени поступак  

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 
 

 

Podaci za tehničku specifikaciju izrade polise osiguranja- veza obrazac broj 4 JN  

1. Osiguranje imovine od rizika požara i nekih drugih opasnosti sa dopunskim rizicima  

R.br. Predmet osiguranja Osiguravajuće pokriće Suma osiguranja Premija bez 

poreza 

1.1 Građevinski objekti bez 

mreže i oprema prema 

knjigovodstvenoj 

evidenciji na dan 

31.12.2018. na raznim 

lokacijama 

Od rizika požara i nekih drugih 

opasnosti na ugovorenu 

vrednost, sa uključenim 

doplatkom za otkup 

amortizovane vrednosti kod 

delimičnih šteta.                                                                 

Suma osiguranja predstavlja 

nabavnu knjigovodstvenu 

vrednost. 

Građevinski objekti                    

1.944.560.022,75                                         

Oprema                                

1.807.664.193,76 

 

1.2 Zalihe na flotantnoj 

osnovi, presek zaliha sa:                                              

30.09.2018.  - 

370.250.998,82  

31.12.2018. - 

381.945.925,16  

31.03.2019. -

374.967.828,73 

30.06.2019. - 

376.599.714,28                                       

Od rizika požara i nekih drugih 

opasnosti  

375.941.116,74  

2. Kombinovano osiguranje računara i pripadajuće opreme  

2.1 Računari i računarska 

tehnika prema 

knjigovodstvenoj 

evidenciji na dan 

31.12.2018. godine 

Po uslovima za kombinovano 

osiguranje računara i 

računarske opreme na 

ugovorenu vrednost sa 

doplatkom za otkup 

amortizovane vrednosti kod 

delimičnih šteta i otkupom 

odbitne franšize.                            

Suma osiguranja predstavlja 

nabavnu knjigovodstvenu 

vrednost.                 

77.238.673,34  

3. Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva  



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

29 / 49 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.-бр.28/19-С отворени поступак 

 

 

3.1 Zalihe robe i opreme 

skladište Adice 

Od rizika provalne krađe i 

razbojništva na sumu 

osiguranja  I rizik, sa 

uključenim dodatkom za otkup 

odbitne franšize 

Zalihe   3.000.000,00                                        

Oprema   650.000,00 

 

3.2 Sav nameštaj sa aparatima 

i uređajima na raznim 

lokacijama 

Od rizika provalne krađe i 

razbojništva na sumu 

osiguranja  I rizik, sa 

uključenim dodatkom za otkup 

odbitne franšize 

Masarikova  17 :              

350.000,00                                     

Adice :                                 

180.000,00                                                                   

Đorđa Zličića :                  

280.000,00                                                           

Fabrika vode- objekti 

na Sunčanom keju   :                                 

280.000,00                                             

 

3.3 Novac i novčane vrednosti 

u prenosu i prevozu od 

firme do banke i obratno, 

jednom dnevno- svaki dan 

Od rizika provalne krađe i 

razbojništva na sumu 

osiguranja  I rizik, sa 

uključenim dodatkom za otkup 

odbitne franšize 

565.000,00  

3.4 Oprema u bunarima, 

crpnim stanicama i 

trafostanicama ( svi objekti 

po službenoj evidenciji 

osiguranika):                                            

- Bunari                                                      

- Trafostanice                                                 

- Crpne stanice 

Od rizika provalne krađe i 

razbojništva na sumu 

osiguranja  I rizik, sa 

uključenim dodatkom za otkup 

odbitne franšize 

Suma I rizika  je:                            

500.000,00 x 59 

objekata                           

= 29.500.000,00 

 

4. Osiguranje stakla od loma  

4.1 Stakla, ogledala i slično od 

rizika loma 

Od rizika loma na I rizik Masarikova 17                                    

do 4mm 25.000,00                                    

4mm i više 50.000,00                                                  

Adice                                                                    

do 4 mm 30.000,00                                        

4mm i više 50.000,00                                        

Đorđa Zličića                                               

do 4mm 25.000,00                                    

4mm i više 50.000,00                                                        

Fabrika vode                                                 

do 4mm 30.000,00                                      

4mm i više 

100.000,00                         

 

5. Osiguranje mašina od loma  
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5.1 Sve mašine, aparati i 

uređaji prema 

knjigovodstvenoj 

evidenciji na dan 

31.12.2018 

Od loma mašina sa uključenim 

doplatcima za otkup 

amortizovane vrednosti i otkup 

amortizovane vrednosti.                                         

Suma osiguranja predstavlja 

nabavnu knjigovodstvenu 

vrednost. 

1.807.664.193,76  

5.2 Mehanička oprema u 

sastavugrađevinskih 

objekata 

Od loma mašina sa uključenim 

doplatcima za otkup 

amortizovane vrednosti i otkup 

amortizovane vrednosti.                                                   

Suma osiguranja je 10% 

nabavne knjigovodstvene 

vrednosti građevinskih 

objekata. 

194.456.002,27  

6. Osiguranje odgovornosti iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima i stvarima 

trećih lica sa uključenom odgovornošću prema zaposlenim radnicima 

 

6.1 Zakonska odgovornost 

osiguranika od štete od 

smrti, povrede tela ili 

zdravlja kao i oštećenja ili 

uništenja stvari trećih lica 

sa uključenom 

odgovornošću prema 

zaposlenima, proistekle iz 

delatnosti osiguranika.                           

Bez učešća u šteti. 

Ugovorena jedinstvene 2 

agregatne sume osiguranja za 

lica i za stvari.                                                   

Uključena odgovornost prema 

zaposlenima - 757 радника;                      

Vodovodna mreža :  1.800 km; 

Kanalizaciona mreža: 1.800,00 

km; Ukupan prihod za 2018. 

godinu je 2.962.266.326,02                                

Neto zarade za 2018. godinu su   

447.805.396,26  

3.000.000,00  

7. Kolektivno osiguranje  zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja-nezgode  

7.1 Osiguranje zaposlenih po 

službenoj evidenciji 

osiguranika 24 sata dnevno 

365 dana, u svako vreme i 

na svakom mestu.                                               

Broj zaposlenih : 757 

1)Smrt usled nesrećnog slučaja              

2) Invaliditet                                                    

3) Dnevna naknada 

1) 350.000,00                                               

2) 750.000,00                                                  

3) 400,00                                                                 

 

8. Dopunsko zdravstveno osiguranje  

8.1 Za slučaj težih bolesti i 

hiruških intervencija.                                                  

Broj zaposlenih 757 

1) Teže Bolesti                                                

2) Hiruške intervencije                        

Уговара се искључење 

одредбе о каренци 

1) 150.000,00                                                 

2) 200.000,00 
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9. Комбиновано осигурање моторних возила-аутокаско осигурање 

Осигуравајуће покриће: пун каско без учешћа у штети са укљученом крађом у 

Републици Србији и Европи а за возила под редним бројем 118. и 119. и лом радног 

уређаја као и делимична крађа ( радног уређаја ) према напомени након табеле возила. 

Ред.    

број 
Марка и тип возила 

Регистарс

ке ознаке 
Намена Год. Број шасије Број мотора Ццм3 Кw 

Носив

ост (т) 

Годишња 

премија без 

пореза 

1 
ZASTAVA RIVAL 35.10 

HNPK 
NS141-PR ТЕРЕТНО 2003 ZCFC357010Z014379 81402337103872660 2800 75,8 0.52 

 

2 
ZASTAVA RIVAL 35.10 

HNPK 
NS 427-EP ТЕРЕТНО 2003 ZCFC357010Z014385 81402337103873107 2800 75,8 1.24 

 

3 
ZASTAVA TURBO RIVAL 

35.10 HNPK 
NS 395-PD ТЕРЕТНО 2001 ZCFC357010Z013574 

8140.23.3711 

3240150 
2800 75,8 1.26 

 

4 ZASTAVA 35.10 HNPK NS 429-KU ТЕРЕТНО 2000 ZCFC3570107013249 81402337002944302 2500 60,4 1.25  

5 
ZASTAVA NEW TURBO 

RIVAL 40 10 HNPK 
NS368-XН ТЕРЕТНО 2004 ZCFC407010Z014725 81402337103948882 2800 75,8 1.96 

 

6 FAP1215/32 KK BTS NS053-MN ТЕРЕТНО 2004 119935 B1452021545054 5900 106,7 7.95  

7 
ZASTAVA NEW TURBO 

RIVAL 
NS147-NK ТЕРЕТНО 2007 ZCFC357010Z015942 14043B43604261146 2800 78 1.22 

 

8 
ZASTAVA NEW TURBO 

RIVAL 
NS 423-FJ ТЕРЕТНО 2007 ZCFC357010Z015950 14043B3604261139 2800 78 1.22 

 

9 
ZASTAVA NEW TURBO 

RIVAL 
NS147-NJ ТЕРЕТНО 2007 ZCF357010Z015941 14043B43604261470 2800 78 0.4 

 

10 IVECO ML 80 F 18 K NS 419-FP ТЕРЕТНО 2007 ZCFA80D1302515534 424435 3900 130 3.12  

11 IVECO ML 180 E 25K NS092-EM ТЕРЕТНО 2007 ZFA1TJ0302517153 429084 5880 185 10.9  

12 IVECO DAILY 65C18D NS007-FG ТЕРЕТНО 2007 ZCFC65D0005696782 631050 2998 130 2.26  

13 
IVECO EUROCARGO 

ML180E25 
NS070-RB ТЕРЕТНО 2008 ZCFA1TJ0302530287 506847 5900 185 11.7 

 

14 
IVECO EUROCARGO 

ML180E25 
NS377-OI ТЕРЕТНО 2008 ZCFA1TJ0302530288 506848 5900 184,7 9.63 

 

15 
IVECO EUROCARGO 

ML180E25 
NS378-CJ ТЕРЕТНО 2008 ZCFA1TJ0302530289 506846 5900 184,7 9.63 

 

16 MB MERCEDES 313 CDI NS151-OG ТЕРЕТНО 2002 WDB9036621R466158 61158150664548 2148 95 0.5  

17 
IVECO EUROCARGO 

ML180E24 
NS328-FX TEРЕТНО 2003 ZCFA1TJ0102403379 54726 5900 176 10.4 

 

18 IVECO FE 08 NS204-ER ТЕРЕТНО 2003 ZCFAITJ0202414985 13400068461 7790 180,3 9.5  

19 FAP 1921 NS076-FK ТЕРЕТНО 2000 
119230 

 
2F132B175591 11040 150,9 10.8 
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20 FAP 1921 8 CVGE NS087-DZ ТЕРЕТНО 2000 119232 2F132B175617 11040 151 10.8  

21 IVECO FE 08 NS393-EG ТЕРЕТНО 2003 ZCFAITJ0202414098 C13400066979 7790 180,3 9.5  

22 IVECO FE 09 NS122-XM ТЕРЕТНО 2003 ZCFAITJ0202414988 0681BC13400068879 7790 180,3 9.5  

23 
IVECO EUROCARGO ML 

180E24 
NS064-LX ТЕРЕТНО 2007 ZCFA1930202505587 382414 5880 175,9 5.88 

 

24 
IVECO EUROCARGO 

ML180E25 
NS195-ŠČ ТЕРЕТНО 2007 ZCFA1TJ0302525684 475844 5880 185 8.18 

 

25 
IVECO EUROCARGO 

ML180E2 
NS349-JL ТЕРЕТНО 2007 ZCFA1TJ0302525685 475845 5880 184,7 8.17 

 

26 
IVECO EUROCARGO 

ML180E25 
NS045-KF ТЕРЕТНО 2007 ZCFA1TJ0302527521 487561 5880 184,7 8.17 

 

27 
IVECO EUROCARGO 

ML180E2 
NS349-JO ТЕРЕТНО 2007 ZCFA1TJ0302527520 487560 5880 185 8.17 

 

28 IVECO EUROCARGO HL NS355-HR ТЕРЕТНО 2007 ZCFA17J0202506676 
F4AE0681BC1600384

628 
5880 185,9 9.24 

 

29 
IVECO EUROCARGO 

ML180E24 
NS231-DW ТЕРЕТНО 2007 ZCFA1TJ0202505790 382415 5880 175,9 8.86 

 

30 
IVECO EUROCARGO 

ML180E25 
NS069-OC TEРЕТНО 2007 ZCFA1TJ0302527616 487562 5900 185 8.04 

 

31 JCB 3CX NS-ABJ54 РАДНО 2002 SLP3CXTS2E0932036 AK51094U268666J 4400 69,2   

32 JCB 3SX SAT NS-ABM58 
СПЕЦ. 

РАДНО 
2005 SLP3CXTS6E0966622 SB40062U0915805 3990 67,7  

 

33 JCB 3CX 4WS SCM NS-ABK76 РАДНО 2007 JCB3CXSMP71330105 SB40064U2026207 4400 68,6   

34 IVECO EUROCARGO NS013-GK TEРЕТНО 2005 ZCFA1TJ0202451795 172107 5900 176 9.5  

35 IVECOEUROCARGO NS333-GB TEРЕТНО 2005 ZCFA1TJ0202451796 173115 5900 176 9.5  

36 IVECO EUROCARGO NS333-VI TEРЕТНО 2005 ZCFA1TJ0202451797 173116 5900 176 9.5  

37 IVECO DAILY 35C10D NS117-CR TEРЕТНО 2007 ZCFC3576005696810 624020 2287 70,7 1.03  

38 IVECO DAILY 35C10D NS122-XN TEРЕТНО 2007 ZCFC3576005696450 626463 2287 70 1.04  

39 ZASTAVA 10 NS119-JM ПУТНИЧКО 2007 ZCFA18800001018749 188A40003976271 1242 44   

40 ZASTAVA 10 NS123-FC ПУТНИЧКО 2007 ZCFA18800001018870 188A40003973841 1242 44,2   

41 VAZ LADA NIVA 1.7IE4 NS119-JL ПУТНИЧКО 2007 XTA21214071868625 21214-8644463 1690 60   

42 
CARMINON 

METALGALANT E 
NS-ABJ94 РАДНО 2008 CX25815987 RE81648U4576588 3318 63  

 

43 
IVECO ML 120E18 

EUROKARGO 
NS173-FŠ TEРЕТНО 2012 ZCFA1ED1402601840 

F4AE3481AS1041012

467 
3920 134 5.16 

 

44 
MERCEDES BENZ 

ACTROSS 2636K 
NS174-DM TEРЕТНО 2012 WDB9321421L704103 541972C0860357 11946 265 13.84 
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45 FIAT FIORINO 1.4 BASE NS179-TL TERETNO 2012 ZFA22500000295764 
KFT10FSX1PSA65112

43 
1360 54  

 

46 FIAT FIORINO 1.4  BASE NS179-TJ TEРЕТНО 2012 ZFA22500000295617 
KFT10FSX1PSA65111

97 
1360 54  

 

47 
FIAT FIORINO 1.4 75KS 

BASE 
NS179-TO TEРЕТНО 2012 ZFA22500000295855 

KF10FSX1PSA651325

9 
1360 54  

 

48 FIAT FIORINO 1.4  BASE NS179-TF TEРЕТНО 2012 ZFA22500000295915 
KFT10FSX1PSA65132

46 
1360 54  

 

49 
FIAT FIORINO 1.4 75KS 

BASE 
NS179-TH TEРЕТНО 2012 ZFA22500000295577 

KFT10FSX1PSA65106

24 
1360 54  

 

50 
FIAT FIORINO 1.4 75KS 

BASE 
NS179-TK TEРЕТНО 2012 ZFA22500000295592 

KFT10FSX1PSA65106

53 
1360 54 0.61 

 

51 
FIAT FIORINO 1.4 75KS 

BASE 
NS179-TG TEРЕТНО 2012 ZFA22500000295633 

KF10FSX1PSA651068

8 
1360 54 0.61 

 

52 
FIAT FIORINO 1.4 75KS 

BASE 
NS179-TN TEРЕТНО 2012 ZFA22500000298378 

KFT10FSX1PSA65188

51 
1360 54 0.61 

 

53 IVECO ML 160E 22 NS179-UY 
ТЕРЕТНО СА 

НАДОГРАД. 
2008 ZCFA1MG0402543485 581364 5900 160 7.99 

 

54 ЈCB 3CX SM4TP NS-ADJ-06 РАДНО 2013 JCB3CX4TP02112601 
SD32040552U033721

3 
4400 68,60  

 

55 PASSAT 2.0 TDI NS253-EP ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ3CZBE743204 CFG143332 1968 103   

56 POLO TRENDLINE 1.2 NS019-PD ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY207783 CGP407423 1198 44   

57 POLO TRENDLINE 1.2 NS328-FS ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY205258 CGP407495 1198 44   

58 POLO TRENDLINE 1.2 NS328-FR ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY205982 CGP406727 1198 44   

59 POLO TRENDLINE 1.2 NS011-PD ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY207416 CGP407870 1198 44   

60 POLO TRENDLINE 1.2 NS330-GR ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY207440 CGP407680 1198 44   

61 POLO TRENDLINE 1.2 NS334-HF ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY208893 CGP408232 1198 44   

62 POLO TRENDLINE 1.2. NS 330-GC ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY207860 CGP407551 1198 44   

63 POLO TRENDLINE 1.2 NS258-AI ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY210425 CGP408699 1198 44 NOVA   

64 POLO TRENDLINE 1.2 NS334-HB ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY212084 CGP408880 1198 44   

65 POLO TRENDLINE 1.2 NS334-HX ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY212147 CGP409010 1198 44   

66 POLO TRENDLINE 1.2 NS334-HG ПУТНИЧКО 2011 WVWZZZ6RZBY212705 CGP409064 1198 44   

67 POLO CITY VAN NS032-FB ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY009380 CGP256368 1198 51 0.5  

68 POLO CITY VAN NS334-HK ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY009502 CGP256478 1198 51 0.5  

69 POLO CITY VAN NS334-HI ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY009508 CGP256401 1198 51 0.5  

70 POLO CITY VAN NS031-FB ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY009676 CGP256497 1198 51 0.5  

71 POLO CITY VAN NS334-HA ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY009766 CGP256551 1198 51 0.5  
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72 POLO CITY VAN NS334-HU ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY009769 CGP256564 1198 51 0.5  

73 POLO CITY VAN NS334-HJ ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY010384 CGP256803 1198 51 0.5  

74 POLO CITY VAN NS333-VZ ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY010447 CGP256781 1198 51 0.5  

75 POLO CITY VAN NS334-HE ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY010571 CGP256816 1198 51 0.5  

76 POLO CITY VAN NS333-VJ ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY010601 CGP256818 1198 51 0.5  

77 POLO CITY VAN NS333-VN ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY010641 CGP256835 1198 51 0.5  

78 POLO CITY VAN NS334-HL ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY010920 CGP255112 1198 51 0.5  

79 POLO CITY VAN NS333-VU ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY010923 CGP255110 1198 51 0.5  

80 POLO CITY VAN NS333-VL ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY010996 CGP255113 1198 51 0.5  

81 POLO CITY VAN NS333-VK ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY015700 CGP258383 1198 51 0.5  

82 POLO CITY VAN NS334-HT ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY015734 CGP257729 1198 51 0.5  

83 POLO CITY VAN NS333-VX ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY015774 CGP258370 1198 51 0.5  

84 POLO CITY VAN NS333-VO ТЕРЕТНО 2010 WVWZZZ6RZBY015814 CGP258375 1198 51 0.5  

85 CADDY FURGON NS010-PD ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX250848 CAY564096 1598 55 0.74  

86 CADDY FURGON NS017-PD ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX250922 CAY564134 1598 55 0.74  

87 CADDY FURGON NS009-PP ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX250926 CAY565639 1598 55 0.74  

88 CADDY FURGON NS020-PD ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX250933 CAY564333 1598 55 0.74  

89 CADDY FURGON NS010-PP ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX252338 CAY568606 1598 55 0.74  

90 CADDY FURGON NS008-PP ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX252342 CAY568774 1598 55 0.74  

91 CADDY FURGON NS012-PP ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX252350 CAY568610 1598 55 0.74  

92 CADDY FURGON NS330-GA ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX252374 CAY568680 1598 55 0.74  

93 CADDY FURGON NS018-PD ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX252360 CAY567878 1598 55 0.74  

94 CADDY FURGON NS330-GS ТЕРЕТНО 2010 WV1ZZZ2KZBX252520 CAY568866 1598 55 0.74  

95 VW MIXTO TREND 
NS205-

NW 
ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010813 CAA582352 1968 75 1.18 

 

96 VW MIXTO TREND NS205-NZ ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010817 CAA582307 1968 75 1.18  

97 VW MIXTO TREND NS205-NŽ ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010795 CAA582342 1968 75 1.18  

98 VW MIXTO TREND NS205-OA ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010635 CAA580820 1968 75 1.18  

99 VW MIXTO TREND NS205-OB ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010659 CAA581329 1968 75 1.18  

100 VW MIXTO TREND NS205-OC ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010670 CAA581885 1968 75 1.18  

101 VW MIXTO TREND NS205-OĆ ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010676 CAA581331 1968 75 1.18  

102 VW MIXTO TREND NS205-NV ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010815 CAA582347 1968 75 1.18  

103 VW MIXTO TREND NS205-NY ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010809 CAA582349 1968 75 1.18  
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104 VW MIXTO TREND NS205-NX ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ7JZEX010794 CAA582346 1968 75 1.18  

105 VW CADDY FURGON NS204-ET ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX028414 CAYX15568 1598 55 0.74  

106 WV CADDY FURGON NS205-AS ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX071269 CAYY08924 1598 55 0.74  

107 WV CADDY FURGON NS205-AŠ ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX001900 CAYW50888 1598 55 0.74  

108 WV CADDY FURGON NS204-EX ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX071274 CAYY09357 1598 55 0.74  

109 WV CADDY FURGON NS251-SH ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX071272 CAYY09374 1598 55 0.74  

110 WV CADDY FURGON NS204-EW ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX004651 CAYW61884 1598 55 0.74  

111 WV CADDY FURGON NS204-EŽ ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX005943 CAYW65997 1598 55 0.74  

112 WV CADDY FURGON NS204-EZ ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX029554 CAYX19615 1598 55 0.74  

113 WV CADDY FURGON NS204-ES ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX004662 CAYW61869 1598 55 0.74  

114 WV CADDY FURGON NS204-EŠ ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX071263 CAYY09367 1598 55 0.74  

115 WV CADDY FURGON NS204-EU ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX071231 CAYY09503 1598 55 0.74  

116 WV CADDY FURGON NS204-EV ТЕРЕТНО 2013 WV1ZZZ2KZEX071261 CAYY09505 1598 55 0.74  

117 
IVECO EUROCARGO 

150E25 
NS218-AI 

ТЕРЕТНО СА 

НАДОГРАД. 
2014 ZCFA61LJ702624386 F4AFE611E1204872 6728 185 6.88 

 

118 
FIAT DUCATO 2.3 MJT 

KOMBI 
NS232-DŠ ТЕРЕТНО 2014 ZFA25000002607930 

F1AE3481D11114653

5 
2287 96 4.99 

 

119 
FIAT DUCATO 2.3 MJT 

KOMBI 
NS232-DŽ ТЕРЕТНО 2014 ZFA25000002607949 

F1AE3481D11113543

3 
2287 96 4.99 

 

120 VOLKSWAGEN T/4 NS029-HD ПУТНИЧКО 2002 WV2ZZZ70Z2H101585 AXL 006481 2461 75   

121 GOLF 1.2 TSI NS245-ZJ ПУТНИЧКО 2014 
WVWZZZAUZFW17444

9 
CJZ 581343 1197 63  

 

122 GOLF 1.2 TSI NS245-ZK ПУТНИЧКО 2014 
WVWZZZAUZFW17524

2 
CJZ 581531 1197 63  

 

123 JCB 3CX-SM4TP ‘NS ACI-08 РАДНО 2013 JCB3CX4TK02260300 
SD32040551U228331

3 
4400 68.60  

 

124 JCB 3CXSM4T NS AĆŠ-50 РАДНО 2015 JCB3CX4TC02445375  4400 68.60 

NEMA 

BR.M

OTOR

A 

 

125 VOLKSWAGEN NS279-BW РАДНО 2016 WVIZZZ2FZG7012442 CKT148399 1968 80 830  

126 IVECO NS287-OP ТЕРЕТНО 2016 ZCHA71JJX02651520 
F4AFE611ECO170014

0237 
6728 185 8,2 

 

127 VOLKSWAGEN NS344-ID ТЕРЕТНО 2018 WV1ZZZ2KZJX111446 DFS535673 1968 75 631  

128 VOLKSWAGEN NS343-XT ТЕРЕТНО 2018 WV1ZZZ2KZJX109998 DFS535001 1968 75 635  

129 VOLKSWAGEN NS343-XR ТЕРЕТНО 2018 WV1ZZZ2KZJX111681 DFS535856 1968 75 635  

130 VOLKSWAGEN NS343-XS ТЕРЕТНО 2018 WV1ZZZ2KZJX111223 DFS535314 1968 75 635  
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131 DAF NS324-FV ТЕРЕТНО 2017 XLRAEI2700L470348 22278478 6700 217 6100  

132 DAF NS324-FZ ТЕРЕТНО 2017 XLRAEI2700L470347 22278266 6700 217 7300  

133 IVECO NS321-EK ТЕРЕТНО 2017 ZCFC170A705153109 FICFL411J2847486 2998 107 2400  

134 IVECO NS321-EI ТЕРЕТНО 2017 ZCFC170A805126033  2998 107 2400  

135 IVECO NS325-HZ ТЕРЕТНО 2017 ZCFA1TJ0402670469 
F4AE3681DS1110015

033492 
5880 185 10360 

 

136 IVECO NS 382-BC TERETNO 2018 ZCFA51TJ702680945 
F4AE3681DU1010015

72797 
5880 185 10465 

 

137 IVECO NS 382-BE TERETNO 2018 ZCFA51TJ302680943 
F4AE3681DU1010015

72796 
5880 185 10465 

 

138 IVECO NS 382-BF TERETNO 2018 ZCFA51TJ002683041 
F4AE3681DU1010058

9783 
5880 185 5880 

 

139 IVECO NS 384-SX TERETNO 2017 ZCFC150A305152088 F1CFL411J2881249 2998 107 1640  

140 IVECO NS 384-SZ TERETNO 2018 ZCFC1358005230885 F1AGL411H3240528 2287 85 1180  

141 IVECO NS 384-SP TERETNO 2018 ZCFC1358305230881 F1AGL411H3240526 2287 85 1180  

142 IVECO NS 384-SR TERETNO 2018 ZCFC1358705230883 F1AGL411H3238828 2287 85 1180  

143 IVECO NS 384-ST TERETNO 2018 ZCFC1358205230886 F1AGL411H3240527 2287 85 1180  

144 IVECO NS 384-SU TERETNO 2018 ZCFC1358905230884 F1AGL411H3241495 2287 85 1180  

145 IVECO NS 384-SV TERETNO 2018 ZCFC1358505230882 F1AGL411H3241494 2287 85 1180  

146 DIECI 
NS ADN-

41 
RADNO 2018 XBC1903193 8JC0004 3331 55,4 0 

 

147 IVECO NS 444-JK TERETNO 2019 ZCFC1358605293456  2287 85 1110  

148 IVECO NS 444-JL TERETNO 2019 ZCFC1358205293454  2287 85 1110  

149 IVECO NS 444-JN TERETNO 2019 ZCFC1358805293457  2287 85 1110  

150 IVECO NS 444-JO TERETNO 2019 ZCFC1358X05293458  2287 85 1110  

151 IVECO NS 444-JP TERETNO 2019 ZCFC1358405293455  2287 85 1110  

152 IVECO NS 444-JR TERETNO 2019 ZCFC1358105293459  2287 85 1110  

153 IVECO NS 444-JS TERETNO 2019 ZCFC1358005293453  2287 85 1110  

 
 

Напомена: Каско осигурање се уговара са откупом амортизоване вредности код делимичних 

штета (делимичне штете се исплаћују без одбитка  амортизације). 

Напомена: Возило под редним бројем 17.превози опасне материје. 

Напомена: Возила под редним бројем 53. и 117. имају надоградњу, хидрауличну дизалицу. 

Књиговодствена набавна вредност возила под редним бројем  53. је 6.668.299,78. 
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Књиговодствена набавна вредност возила под редним бројем  117. је 15.600.000,00. 

Возила под редним бројем  118.и 119.се у саобраћајним дозволама воде као теретна возила, 

међутим она су специјална возила која  имају надградњу и као таква возила су купљена , није 

накнадно вршена надоградња. Набавна вредност и возила 118.и возила 119.је 18.396.429,30 

што у збиру представља 36.792.858,60. Намена возила је за инспекцију канализационих цеви. 

Ширина покрића за  поменута возила је пун каско без учешћа у штети са укљученом крађом у 

Републици Србији и Европи, лом радног уређаја као делимична крађа  ( радног уређаја ).Радне 

уређаје представљу надградње које имају спецификацију која се налази уз фактуре оба возила 

и коју  ће одабрани понуђач по захтеву добити. 

10.Аутоодговорност - премија се даје по тарифним групама без исказивања припадајућег 

бонуса и малуса 

 A) Путничка возила - тарифна група 1 

KW Ком 
Премија без пореза за 

једно возило 

Премија без пореза за сва 

возила укупно 

44 12   

44.2 1   

60 1   

63 2   

66 1   

75 1   

103 1   

Б) Теретна возила - тарифна група 2 

Носивост у тонама Ком 
Премија без пореза за 

једно возило 

Премија без пореза за сва 

возила укупно 

0.4 1   

0.5 19   

0.52 1   

0.61 8   

0.74 22   

1.03 1   



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

38 / 49 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.-бр.28/19-С отворени поступак  

 

1.04 1   

1.18 10   

1.22 2   

1.24 2   

1.25 1   

1.26 2   

1.96 1   

2.26 1   

3.12 1   

4.4 1   

4.99 2   

5.16 1   

5.88 1   

6.88 1   

7.95 1   

7.99 1   

8.04 1   

8.17 3   

8.18 1   

8.20 1   

8.86 1   

9.24 1   

9.5 6   

9.63 2   

10.4 1   

10.5 1   

10.8 2   
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10.9 1   

11.7 1   

13.84 1   

 

В) Радна возила - тарифна група 10 

Врста возила Рег.ознака Ком 
Премија без пореза 

за једно возило 

Премија без пореза за 

сва возила укупно 

Багер  10   

Миксер - машина за 

справљање бетона 
NS ABJ 94 1  

 

 

Г) Мотоцикли - тарифна група 6 

CCM Ком 
Премија без пореза за 

једно возило 

Премија без пореза за сва 

возила укупно 

50 10   

49 1   

 

Д) Трактори - тарифна група 4 

KW Ком 
Премија без пореза за 

једно возило 

Премија без пореза за сва 

возила укупно 

28.50 1   

 

 

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА (1-10):  

ПОРЕЗ:  

УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ (1-10)::  

 

 
Датум: 

 
Потпис овлашћеног лица понуђача: 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.- 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 28/19-С, наручиоца ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад,подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци 

бити ништаван. 
 

 
 

У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.- 

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

        Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

 

 

Напомена: 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.- 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНЦЕ  

 

 

Назив Уговарача осигурања 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице и функција 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", 

број 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да смо са   

__________________________________________________________________________(навести 

назив осигуравајућег друштва) са седиштем у ___________________ (навести седиште) дана 

___________. године (навести датум) уговорили осигурање ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

са сумом осигурања од ________________________________  (навести предмет осигурања и 

осигурану суму) по полиси број ______________ на период од _______. до ________. године 

(навести број полисе и период). 

 

Током извршења уговорених услуга за које се издаје ова потврда наведено осигуравајуће друштво 

ЈЕ / НИЈЕ  поштовало своје уговорене обавезе. (прецртати непотребно) 

 

 

Лице за контакт  код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

_______________________________________________________________________________  

(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

 

    

                                                              Овлашћено лице Уговарача осигурања 

 

                                                                                                     ___________________________ 

 

Напомена: 

Образац потврде се може копирати  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.- 

 

 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ 

 

 

 Уговарач 

осигурања 

(назив, седиште, 

ПИБ) 

Контакт особа 

уговарача 

осигурања, 

телефон и е 

маил 

Предмет, врста 

осигурања и 

осигурана сума 

Датум полисе  

и период 

осигурања 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                 _____________________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 
 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који 

ће бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу 

са прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле 

којима ће се регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне 
документације. 
 

Закључен између: 1.- Ј.К.П. ,,ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА,, Нови Сад ул. Масарикова 

бр. 17, а кога заступа Директор Гвозден Перковић као Наручилац (у 

даљем тексту: Уговарач осигурања) 

 

и 

 

2.-________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

као Понуђач (у даљем тексту: Осигуравач) 

 

Члан 1.- 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Уговарач осигурања, као наручилац, на основу позива за подношење 

понуда за јавну набавку услуге осигурања за потребе Ј.К.П.,,Водовод и 

канализација,, Нови Сад, објављеног на Порталу јавних набавки дана 

_________2019.године, спровео отворени поступак јавне набавке 

предметне услуге осигурања имовине и лица, према одлуци Директора бр. 

28/19-С, 

 да су средства за финансирање услуге која је предмет овог уговора 

предвиђена у Финансијском плану Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови 

Сад за 2019. годину, позиција 1.2.57, у Плану набавки добара, услуга и 

радова Ј.К.П. ,,Водовод и канализација,, Нови Сад за 2019.годину редни број 

1.2.57, 

 да је Уговарач осигурања, изабрао као најповољнију понуду Осигуравача 

дел.бр.________ од ._________________2019. године,  која одговара 

условима из конкурсне документације и чини саставни део овог уговора 

заједно са правним актима односно општим, посебним и допунским 

условима осигурања пријављених Народној банци Србије (у даљем тексту: 

услови осигурања). 

 

Предмет уговора 
Члан 2.- 

 

Овим уговором уређују се основна међусобна права, обавезе и одговорности 
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уговорних страна у вези осигурања Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад . 

Осигуравач се обавезује да пружи између осталог и следеће врсте осигурања (у 

даљем тексту услуге): 

 

1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности са допунским 

ризицима 

1.1. Грађевински објекти без мреже и опремa 

1.2. Залихе 

2. Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме  

2.1. Рачунари и рачунарска техника, 

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва  
3.1. Залихе робе и опреме –складиште Адице 

3.2. Сав намештај са апаратима и уређајима- разне локације  

3.3. Новац и новчане вредности у преносу и превозу 

3.4. Опрема у бунарима, црпним станицама и трафостаницама према списку  

4. Осигурање стакла од лома 

4.1. Стакла, огледала и слично од ризика лома 

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности  
5.1. Све машине, апарати и уређаји 

5.2. Механичка опрема у саставу грађевинских објеката 

6. Осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим 

лицима и стварима трећих лица са укљученом одговорношћу према запосленим 

радницима  
6.1.Законска одговорност осигураника за штете од смрти, повреде тела или здравља 

као и оштећења или уништења ствари трећих лица проистекле из делатности 

осигураника 

7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде 

7.1. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја по 

службеној евиденцији наручиоца 24 часа дневно сваки дан током трајања осигурања, у 

свако време и на сваком месту. Број запослених: 757 

8. Допунско здравствено осигурање 
8.1. Допунско здравствено осигурање запослених за случај тежих болести и 

хируршких интервенција. Број заослених: 757 

9. Комбиновано осигурање моторних возила-ауто каско осигурање  

10. Аутоодговорност 

- у свему према општим, посебним и допунским условима осигурања Осигуравача 

(који услови ће се прецизно навести у уговору о осигурању са изабраним 

понуђачем/осигуравачем). 

Уговорне стране током трајања уговора о осигурању споразумно могу мењати 

врсте, премију и начин осигурања у случају ако Уговарач осигурања повећава или 

смањује осигуране суме, ако уговара нове ризике, ако у осигурање укључује нову 

имовину или нове запослене раднике и ако закључује нова осигурања са осигураним 

сумама „на први ризик„ а где је први ризик исцрпљен (за осигурања закључена текуће 

године). 
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Закључивање уговора о осигурању 
Члан 3.- 

 

Овај уговор се закључује на одређено време у трајању од 12 месеци  и ступа на снагу од 

датума назначеног у деловодном печату Уговарача осигурања и када уговарачи потпишу 

одговарајуће полисе по врстама осигурања и подношењем доказа испуњења реосигурања. 

 

Период осигурања по потписаним полисама почиње у 00,00 часова првог наредног дана 

и завршава се последњег дана 12-ог месеца у односу на датум закључења наведених 

полиса у 24,00 часова. 

Осигурани случај 

Члан 4. – 

 

Уговорне стране прецизирају да: 

- је будући догађај с обзиром на који се закључује осигурање, неизвестан и независан 

од воље осигураника (осигурани случај) , 

- се сматра да је у осигурању ствари настао осигурани случај оног тренутка када је једна 

од осигураних опасности изненада и неочекивано почела да се остварује на осигураној 

ствари и да је оштећује. 

Полиса осигурања 

Члан 5. – 

 

У полисама осигурања морају бити наведене уговорне стране, осигуране ствари, 

ризици обухваћени осигурањем, трајање осигурања и периоди покрића, суме осигурања 

или да је осигурање ограничено, премијске стопе, премије или доприноси и др. и 

исте ће се потписати у складу и по основу општих, посебних и допунских 

услова осигурања Осигуравача . 

 

У случају неслагања између одредаба овог уговора односно одредаба општих, посебних 

и допунских услова осигурања и неких одредаба полиса, примениће се одредбе полиса. 

 

Годишња премија осигурања 

Члан 6. – 

 

Ук уп н о  уговорена премија осигурања без пореза износи ____________________ динара. 

 

Уговорне стране сагласно утврђују да износ годишњих премија осигурања, без пореза, 

према врстама осигурања износи: 

1. Осигурање од ризика пожара и неких других опасности са допунским ризицима 

_______________________________ динара 

2.  Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме 

___________________________________ динара. 

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва ________________ 

динара 
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4. Осигурање стакла од лома ____________________ динара 

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности ______________ 

динара 

6. Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и 

стварима трећих лица са укљученом одговорношћу према запосленим радницима 

________________ динара 

7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја 

незгоде ________________ динара 

8. Допунско здравствено осигурање ________________________ динара  

9. Комбиновано осигурање моторних возила – ауто каско осигурање 

_________________ динара. 

10. Осигурање аутоодговорности ____________________ динара. 

 

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

се повећавати током трајања уговора о осигурању. Премијске стопе које је 

Осигуравач користио при изради прихваћене понуде могу се смањити и то у 

случајевима када се њихово смањење врши променом тарифе премија Осигуравача 
 

Члан 7.- 

 

Набавна књиговодствена вредност опреме и објеката се обрачунава без месечних 

корекција сума осигурања и премија, применом индекса потрошачких цена у Р. 

Србији. током периода осигурања. 

Члан 8.- 

 

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

за осигурање које је предмет овог уговора. 

 

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

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

овог уговора. 

 

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

Уговарача осигурања пре истека текућег периода осигурања. 

 

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

писменог обавештења. 

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

 

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

периода осигурања аутоматски мења у складу са извршеним изменама у условима 

осигурања. 
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Плаћање премије осигурања 
Члан 9.- 

 

Уговарач осигурања одређује да ће се плаћање годишње премије вршити у 12 једнаких 

месечних рата до 20-ог у месецу за претходни месец налогом за пренос. 

 

Плаћање осигуране суме – накнаде 
Члан 10.- 

 

Када се догоди осигурани случај, Осигуравач је дужан да исплати осигурану суму -

накнаду у року и на начин утврђен овим уговором и одговарајућим условима осигурања. 

 

Реосигурање осигураног случаја 
Члан 11.- 

 

Осигуравач је у обавези да одмах након потписивања уговора о осигурању обезбеди 

реосигуравајуће покриће осигуране имовине за ризике изнад сопственог самопридржаја  

 

Као доказ испуњења реосигурања осигураног случаја на наведени начин Осигуравач 

ће у моменту потписивања овог уговора доставити Уговор о пословно техничкој 

сарадњи односно одговарајући документ закључен са реосигуравајућом кућом. 

 

Ако Осигуравач не поступи на наведени начин, уговор о осигурању ће бити 

закључен с одложним условом и почеће да важи од момента подношења наведеног 

доказа. 

Члан 12. –  

 

Осигуравач је дужан да најкасније у року од 15 дана рачунајући од дана потписивања овог 

уговора, преда Уговарачу осигурања неопозиву, безусловну (без приговора) и на први 

позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% 

висине ук уп н о  уговорене премије осигурања без пореза, са роком важења 30 дана 

дужим од истека осигурања, односно до исплате обавеза које проистичу из предметног 

осигурања. 

 

У случају да Осигуравач не испуни обавезе преузете Уговором о осигурању, Уговарач 

осигурања је овлашћен да реализује достављену банкарску гаранцију. 

 

Завршне одредбе 

Члан 13 .- 

 

Уговарач осигурања може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке максимално до законског лимита у складу са 

чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 
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Члан 14. 

Саставни део овог уговора чине: 

 понуда Осигуравача дел.бр._________ од ____________ 201_године 

 општи, посебни и допунски услови осигурања које је Осигуравач доставио 

Народној банци Србије најкасније до дана достављања понуде 

 образац Структуре цене са техничком спецификацијом 

 

Члан 15.- 

 

За сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе 

позитивних законских прописа који регулишу осигурање имовине и лица. 

 

Члан 16.- 

 

Овај уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења уговорних обавеза, на 

основу писменог обавештења. 

 

Отказни рок износи 30 дана од дана достављања писменог обавештења из претходног 

става.  

 

Уговорне стране су сагласне да се за све што овим уговором није превиђено примењују 

одредбе Закона о облигационим односима, Закона о осигурању и других важећих. 

 

Евентуалне спорове који настану у примени овог уговора, уговорне стране ће 

решава споразумно, а уколико се споразум не постигне, спорни односи ће се 

расправљати пред надлежним судом у Новом Саду. 

 

Члан 17.- 

 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих свака страна задржава 

по 4 (четири ) примерка. 

 

За Осигуравача За Уговарача осигурања 

 

 

________________________            М.П.               _____________________ 


