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Број КД:1558 

Дана:04.03.2020. године 
 

 

 

Јавно Комунално Предузеће 

„Милош Митровић“ 

Велика Плана 

 
 

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГЕ  – Услугe осигурања 

 
                                

 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 9/2020 

 

 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:29 

             ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ:   (18.03.2020.године) 

 

 

 

Рок за достављање понуда до 

 

26.03.2020. године до 11,00 часова 

 

Јавно отварање понуда 

 

26.03.2020. године у 11,15 часова  

 

 

Март 2020. година 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

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

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1556 од 

04.03.2020. и Решења о именовању комисије  за јавне набавке број 1557 од 04.03.2020. за 

спровођење поступка јавне набавке припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – „УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА „ ЈН број 9/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља  
I Општи подаци о јавној набавци  
II Подаци о предмету јавне набавке  

 

III 

Техничке карактеристике, количина и опис услуга 

осигурања , Табела 1 

 

 

 

IV 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду  

VI Образац понуде  

VII Модел уговора  

VIII Образац трошкова припреме понуде  

IX Образац изјаве о независној понуди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне 

документације, као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у 

складу са чл. 63. ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „ Милош Митровић“  Велика Плана 

Адреса: Војводе Мишића бр.1, 11320 Велика Плана 

ПИБ: 101174845 

МБ: 07160763 

Интернет страница:www.jkpmilosmitrovic.rs                        

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 9/2020 су  ,, Услуге Осигурања ,,  према  техничким 

карактеристикама .   

 

4. Циљ поступка 

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

 

5.Укупна процењена вредност јавне набавке 

1.300.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 1.560.000,00 динара са    

обрачунатим ПДВ-ом.  

 

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана набавка 

 

7. Контакт (лице или служба)  

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке 

контакт телефон: 063/221975 у периоду од 7,00 до 15,00 часова, е-mail : 

jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jkpmilosmitrovic.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 9/2020 су ,,Услуге Осигурања,, према техничким 

карактеристикама из Конкурсне документације. 

Назив и ознака из општег речника  набавке: 66510000-Услуге осигурања  

 

2. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

 

3. Врста оквирног споразума 

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС  УСЛУГА 

ОСИГУРАЊА, 

 

 

ТАБЕЛА 1 
ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ  

 

Рб 
Назив (предмет осигурања) 

 
Сума осигурања  ПРЕМИЈА  

1. Грађевински објекат –Управна зграда  4.000.000,00  

2. Грађевински објекти – Економско двориште   500.000,00  

3. 
Грађевински објекти – Пословни простор 
Николе Пашића 

3.000.000,00  

4. Грађевински објекти – Градско гробље  500.000,00  

5. Грађевински објекти – Градска  пијаца 200.000,00  

6. Грађевински објекти – Лагуне  5.000.000,00  

7. Грађевински објекти  Црпне станице  5.000.000,00  

8.  Бунари  градског водовода 1.000.000,00  

9. Грађевински објекти – Фекални колектори  1.000.000,00  

10. Грађевински објекат – Резервоари  1.000.000,00  

11. Водоводна мрежа у Великој Плани и 

насељима : Марковац , Старо Село , Ново 
Село , Ракинац, Радовање, Купусина, 

Бошњане и Баничина, Доња Ливадица, 

Велико Орашје, Крушево, Крњево, Трновче , 

Милошевац, Лозовик.  

30.000.000,00  

12. Грађевински објекат Котларница 200.000,00  

13. Опрема у Управној згради 400.000,00  

14. Опрема у Економском дворишту    300.000,00  

15. Опрема на Црпној станици  25.000.000,00  

16. Опрема на Лагунама (ППОВ) 7.000.000,00  

17. Опрема на Градској пијаци  500.000,00 

 
 

18. Опрема на Градском гробљу 
200.000,00  

19. Опрема у Бунарима градског водовода 5.000.000,00 

 
 

20.  Опрема у Фекалним колекторима  
 

5.000.000,00 
 

21. 

 

Опрема у Резервоарима питке воде  3.000.000,00 
 

22. Опрема у Котларници  
 

200.000,00 
 

23. Опрема на бустер станицама за питку воду 1.000.000,00  
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24. Опрема на секторским мерачима протока 500.000,00  

                                 

ОСИГУРАЊЕ  ЗАЛИХА ОД ПОЖАРА 

25. Залихе робе у магацину  

 
10.000.000,00  

26. Залихе робе у продавници погребне опреме 

 
1.500.000,00  

 

ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА 

 
 

 

1. 

Водоводна мрежа у Великој Плани и 
насељима  : Марковац , Старо Село , Ново 

Село , Ракинац,Радовање, Купусина, 

Бошњане и Баничина, Доња Ливадица, 

Велико Орашје, Крушево, Крњево, Трновче , 
Милошевац, Лозовик (са изналажењем 

грешака ,земљаним радовима и 

асфалтирањем ) 

 
 

 

60.000.000,00 
 

2. Опрема у Бунарима  градског водовода 5.000.000,00  

3. Опрема на Црпној станици  20.000.000,00  

4. Опрема - Фекални колектори 5.000.000,00  

5. Опрема на Лагунама (ППОВ) 7.000.000,00  

6. Опрема у Котларници 200.000,00  

8. Опрема на Градској пијаци  300.000,00  

9. Опрема у Економском дворишту   50.000,00  

10. Опрема у Резервоарима питке воде 

 

550.000,00 

 
 

11. Опрема на бустер станицама за питку воду 1.000.000,00  

12. Опрема на секторским мерачима протока 500.000,00  

 Доплатак за откуп амортизације    вред.код  

делимичних штета 
  

  Доплатак за откуп одбитне     
франшизе 

  

 

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ  РАЧУНАРА 
1. Рачунари са пратећом опремом  

 
           200.000,00  

2. Мрежна телефонска централа са пратећом 
опремом  

           50.000,00  

 Доплатак за откуп амортизације вред.код 

делимичних штета 
  

 Доплатак за откуп одбитне франшизе   

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ОД ДЕЛАТНОСТИ 
 

1. Сума осигурања  од делатности по једном  
штетном догађају 60.000,00 динара , док је 

        300.000,00  
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укупна сума  за цео период  300.000,00 

 Број запослених радника  је 166   

 Укупан приход у 2019. години износио је 

310.762.998,00   а зараде радника у нето 
износу 47.658,00 

  

ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД НЕЗГОДА 

1. Инвалидност 600.000,00  

2. Смрт – незгода 300.000,00  

3. Теже  болести 50.000,00  

4.  Хируршке  интервенције   

 

50.000,00 

 
 

 

ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА  на 

 ,,први ризик'' са укљученим доплатком за откуп франшизе 

 

1. Новац у благајни у Управној згради на први 
ризик  

100.000,00  

2. Пазари који благајна носи у банку  250.000,00  

3. Новац у манипулацији  10.000,00  

4. Опрема и залихе у магацину   
 

10.000.000,00  

5. Залихе у продавници погребне опреме  1.500.000,00  

6. Опрема на бустер станицама за питку воду 1.000.000,00  

7. Опрема на секторским мерачима протока 
500.000,00 

 

 ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА  

1. Обавезно осигурање за 46 возила 
(списак возила са основним 

карактеристикама дат је у прилогу 1 ) 

  

  Укупна премија:  

Напо  

   

 Н      Напомена : У последње две године није било штете  на возилима   

Услови плаћања : 12 МЕСЕЧНИХ РАТА , осим  за обавезно осигурње возила где се плаћа 

премија приликом регистрације сваког возила. 

1. Процену штете на грађевинским објектима и залихама вршићемо у року од  24 сата од 

пријаве извршене телефонским или писаним путем. У случају пропуштања рока за извршење 

процене прихватамо записник комисије  коју одреди ЈКП „ Милош Митровић“ Велика Плана, и 

оштећене делове или фотографије  као основ за утврђивање основаности и висине одштетног 

захтева.  
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2. Прихватамо да се процена штете на инсталацији и опреми наручиоца ЈКП „ Милош 

Митровић“  В.Плана врши на основу записника комисије коју одреди ЈКП „ Милош Митровић“ 

, радног налога и сачуваних оштећених делова или фотографија истих.  

3. Висина  одштете утврђиваће се на основу  радног налога , обрачуна вредности  

радова извршеног од стране ЈКП „ Милош Митровић“, рачуна трећих лица  за извршене 

услуге, рачуне за набавку делова  и профактуре у случају да су делови уграђени из залиха ЈКП 

„ Милош Митровић“. 

4. Прихватамо важећи ценовник ЈКП „ Милош Митровић „ .   

 

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

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 

1. Обавезни услови из чл. 75.Закона о јавним набавкама  које понуђач мора испунити  

да би могао да учествује у поступку јавне набавке:  

 

 

1. 

 

Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) 

 

 

 

 

Доказ: Правно лице: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда  

 

 

2. 

Услов: 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 и кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

 

 

Доказ: Законски заступник  уверење из казнене евиденције надлежне  полицијске 

управе Министарства унутрашњихпослова - захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. ЛистСФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове 

општине на чијој територији је то лице рођено) и према месту пребивалишта. 

Напомена: У случају да правно лице има више законских заступника, овај доказ 

доставити за сваког од њих 

Правно лице за кривична дела организованог криминала уверење поосебног одељења 

за организовани криминал Вишег суда у Београду којим се потврђује да понуђач-правно 

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

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

или давања мита, кривично дело преваре – 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, којом се потврђује 

да понуђач(правно лице)није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

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

преваре.  
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Посебна напомена: 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 за правно лице достави 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.  

Напомена: Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда.  

 

3. 

Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији  (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 

 Доказ :  

1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и  

 2. уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

напомена: ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда  

 

4. 

Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
(чл. 75 ст. 1 тач. 5 ЗЈН )   

 

 

Доказ: Неоверена фотокопија важеће дозволе за обављање делатности осигурања издата 

од стране  Народне банке Србије  

 

 

5. 

Услов: Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

Испуњеност обавезних услова из чл. 75 тач. 1 до 4 ЗЈН  за учешће у поступку јавне набавке 

мале вредности наведене у конкурсној  документацији, сагласно члану 77. став 4. Закона, 

понуђач може  да доказује достављањем :  

 

ИЗЈАВЕ о испуњавању услова из чл. 75 која је саставни део конкурсне документације, 

којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђује да испуњава 

све услове прописане Законом и конкурсном документацијом (изјава је  саставни део 

конкурсне документације  - образац бр.2 ). 

 

Испуњеност услова да има важећу дозволу надлежног органа за обављање  делатности која 

је предмет јавне набавке (чл. 75 ст. 1 тач. 5  Закона) понуђач доказује  достављањем  важеће 

фотокопије дозволе НБС  за обављање послова  осигурања. 

 

Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде(чл. 75 ст. 2 ЗЈН), понуђач доказује достављањем Изјаве која је  сатавни део 

конкурсне документације (образац бр.10 ). 
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Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

лица сваког понуђача и оверена печатом. 

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

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

Понуђачи  који су уписани у Регистар понуђача нису дужни да приликом подношења 

понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 

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

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном иматеријалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом,јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

 

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

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

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

документује на прописани начин. 

 

2. Додатни услови из чл. 76. Закона о јавним набавкама  које понуђач мора испунити  

да би могао да учествује у поступку јавне набавке:  

 

 

Пословни капацитет: 

 да понуђач има остварену ажурност у решавању штета у 2018. години већу од  

92%,  која се утврђује на основу података НБС – Сектора за послове надзора над обављањем   

делатности осигурања - Одељења за актуарске послове и статистику Ажурност у решавању 

штета биће одређена према следећој формули:  

%  ажурност у решавању штета = (А + Б) x 100 / (Ц + Д) где је:  

А=  број решених штета у 2018. години   

Б=  број одбијених и сторнираних штета у 2018. години   

Ц=  број пријављених штета у 2018. години  

Д=  број резервисаних штета на крају претходне године - 2017. године;  
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1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

као заступник понуђача, дајем следећу : 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке „ Услуге осигурања „ ЈН 9/2020 , испуњава све услове из чл. 

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

набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 

      Располаже неопходним пословним капацитетом: 

                  Има остварену ажурност у решавању штета у 2018. години већу од  92% 

                         

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                 Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                                      _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

као заступник подизвођача, дајем следећу : 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке  „ Услуге осигурања „ ЈН 9/2020, испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

4) Подизвођач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

5) Подизвођач испуњава додатне услове: 

      Располаже неопходним пословним капацитетом: 

                  Има остварену ажурност у решавању штета у 2018. години већу од  92% 

                         

 

 

 

 

Место:_____________                                                                              Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                                   _____________________                                                         

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Милош Митровић“ , Војводе Мишића бр.1, са назнаком: 

,, Понуда за јавну набавку - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА –   ЈН број  9/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 26.03.2020. године  до 11,00 часова . 

Отварање понуда ће се обавити јавно, пред комисијом одмах након истека рока за 

подношење понуда односно дана 26.03.2020.године у 11,15 часова у просторијама 

Наручиоца у управној згради  на адреси : улица Војводе Мишића 1, Велика Плана. 

Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтересована лица.У поступку 

отварања понуда могу активно да учествују само овлашћени представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 

поступку отварања понуда. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

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

понуде.  

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

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

неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 Потписан и оверен образац  Изјаве ( Образац  Конкурсне документације) 

 Фотокопија важеће дозволе  НБС-а  

 Потписан и оверен образац  VI 

 Потписан и оверен модел уговора  VII 

 Потписан и оверен образац  VIII 

 Потписан и оверен образац  IX 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по Партијама 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП ,,Милош Митровић,,  

ул.Војводе Мишића бр.1 , Велика Плана ,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈН бр. 9/2020.- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈН бр. 9/2020.- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈН бр. 9/2020.- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈН бр. 9/2020.- 

,, НЕ ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде ( поглавље VI ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

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

извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV ). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

4. понуђачу који ће издати рачун,  

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља IV ). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

 Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције и менице  од 

стране Наручиоца и подразумева плаћање у 12 месечних рата, осим обавезног  

осигурања моторних возила-премија за осигурање возила (обавезно осигурање) 

плаћање се врши приликом регистрације возила. 

 Понуде са роком плаћања краћим  од 45 дана по испостављању рачуна , као и понуде 

са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. 

9.2. Захтев у погледу извршења услуга   

1. Процену штете на грађевинским објектима и залихама вршиће се  у року од  24 сата од 

пријаве извршене телефонским или писаним путем.  

У случају пропуштања рока за извршење процене понуђач прихвата записник комисије  коју 

одреди ЈКП „ Милош Митровић“ Велика Плана  и оштећене делове или фотографије као 

основ за утврђивање основаности и висине одштетног захтева.  
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2. Понуђач прихвата да се процена штете на инсталацији и опреми наручиоца ЈКП „ Милош 

Митровић“ В.Плана врши на основу записника комисије коју одреди ЈКП „ Милош 

Митровић“ , радног налога и сачуваних оштећених делова или фотографија истих.  

3. Висина  одштете утврђиваће се на основу  радног налога , обрачуна вредности радова 

извршеног од стране ЈКП „ Милош Митровић“, рачуна трећих лица  за извршене услуге, 

рачуне за набавку делова  и профактуре у случају да су делови уграђени из залиха ЈКП „ 

Милош Митровић“. 

Понуђач прихвата  важећи ценовник ЈКП „ Милош Митровић „ Велика Плана . 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

9.4. Други захтеви  

Исплата штете врши се у року од 14 дана, од дана пријема комплетне документације. 

Понуђач има право да документацију о пријави штете  Наручиоцу као непотпуну 

врати само једном уз таксативно набрајање недостатака пријаве штете.  

Понуђач нема право да захтева од наручиоца додатну документацију. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато : цена предмета јавне набавке са пратећим трошковима  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  

  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

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

Мишића бр.1 , 11320 Велика Плана  електронске поште на e-mail 

jkpmilosmitrovic@gmail.com ,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  9/2020 . 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

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

његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

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

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена “  

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку цену,  предност ће имати понуђач 

који понуди краћи рок исплате штете. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV ). 

  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

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

наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за достављање понуда без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним 

набавкама  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, рок за подношење захтева је 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се 

оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева 

га није поднео пре тог захтева.                                                                                                                           

Захтев се подноси на адресу наручиоца у једном примерку а копија истовремено доставља 

Републичкој комисији и мора садржати доказ о уплати таксе у износу од 60.000 динара на 

прописан рачун јавних прихода као и све податке из члана 151 Закона о јавним набавкама. 

Подаци о уплатном рачуну за уплату административне таксе: 

 Шифра плаћања: 153 или 253; 

 Број жиро рачуна: 840-30678845-06; 
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 Број модела: 97; 

 Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

 Сврха:ЗЗП,назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

 Корисник: буџет Републике Србије 

 Назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

 Потпис овлашћеног лица банке. 

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

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах 

након  протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ______________ од __________________ за јавну набавку „ Услуге осигурања „ 

ЈН 9/2020 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

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

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

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

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ„ Услуге осигурања „ ЈН 9/2020 

 

 

Укупна цена (премија)  без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена ( премија) са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 

дана) 

 

 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 

дана од дана отварања понуде) 

 

 

Рок исплате штете (максимално 14 дана од дана 

пријема документације) 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

 

Закључен између: 

 

ЈКП ,,Милош Митровић,,  ,ул.Војводе Мишића бр.1,  11320 Велика Плана  , матични број 

07160763, ПИБ101174845, текући рачун 160-7096-31 код Банка Интеза, телефон: 026-515-

009 , које заступа в.д. директор Александар Рачић , (у даљем тексту: Уговарач осигурања ), 

са једне стране   и  

 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Осигуравач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 9/2020 

Број и датум одлуке о додели уговора:__________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_____________________ 

 

Подизвођачи/Учесници у заједничкој понуди: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 

По позиву за подношење понуда за јавну набавку мале вредности , објављеном на Порталу 

јавних набавки  дана 18.03.2020.године Наручилац је Понуђачу  доделио уговор о јавној 

набавци услуга , јавна набавка - „ Услуге Осигурања „ ЈН  9/2020. 

Предмет уговора је осигурање имовине Уговарача осигурања, односно имовинских 

интереса и лица у радном односу запослених код ЈКП „Милош Митровић“. 

Врсте осигурања које се осигуравају по овом уговору утврђене су према потребама 

Уговарача осигурања и прихваћеној понуди Осигуравача. 

 

Члан 2. 

Осигуравач се обавезује да изврши услуге из члана 1. овог Уговора на начин и под условима 

како је предвидео својом понудом бр. ____________ од ________________ која чини 

саставни део овог уговора, у складу са Законом . 

Извођач извршење набавке делимично поверава подизвођачу 

______________________________________________________(навести назив подизвођача) 
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и то: __________________________________________________ 

________________________________________(навести део набавке који се поверава).  

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Уговарач осигурања се обавезује да Осигуравачу плати за извршене услуге  из претходног 

члана овог уговора по ценама из спецификацији   услуга што укупан  износи 

_______________________ динара , (словима:_____________________________________) 

без ПДВ – а, односно износ од: _____________________ динара (словима: 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________) са ПДВ – ом. 

Уговарач осигурања се обавезује да Осигуравачу плати цену из претходног става у року од: 

45 (дана) након испостављања рачуна , изузев премије за  обавeзно осигурање возила. 

 

Члан 4. 

Предмет овог уговора су услуге осигурања имовине , запослених и обавеза  за потребе 

корисника  услуга датих у обрасцу понуде и техничкој спецификацији  јавне набавке Табела 

1 и Прилог 1, који је саставни део овог Уговора, Извршилац услуга се обавезује да за рачун 

Корисника услуга врши услуге из става 1. овог члана, према  динамици предвиђеној у 

Конкурсној документацији . 

Члан 5. 
Цена услуга из члана 1. овог уговора утврђења је у обрасцу понуде јавне набавке бр. ______ 

од ____________, која је саставни део овог уговора. 

 

Члан 6. 
Уговарач осигурања се обавезује да извршене услуге из члана 1. овог уговора плати 

Осигуравачу у року од _______________  по пријему фактуре, осим за аутоодговорност, 

плаћање премије се врши приликом регистрације возила. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

У случају спора исти ће се решавати пред стварно и месно надлежним судом . 

 

Члан 8.  

У реализацији овог уговора уговорне стране ће поступити са пажњом доброг привредника. 

За све што није уговорено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 9. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 10. 

Уговор је потписан у шест истоветних примерака, од којих сваки уговарач задржава  по три 

примерка. 

 

      ЗА НАРУЧИОЦА                           ЗА ОСИГУРАВАЧА 

       Директор                                                                                          Директор   

                                   

_________________                                                       ___________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке “ Услуге осигурања „ ЈН 9/2020  поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 

односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ПРИЛОГ 1 

r.br. Reg oznaka Marka 

Vozila 

Tip 

Vozila 

Vrsta God. 

proizvod. 

Snaga 

kW 

R.zapremina 

ccm3 

Nadogradnja Nosivost 

kg 

          

1.  

VP-AAA-89 

Uni-truck 4W1005 Radna mašina 2006 26 2300 Spec. vozilo Za 

 čišćenje Puteva 

0 

2.  

VP-002-CĐ 
Volvo FL 180 autopodizac 2001 132 6000 Spec. vozilo za 

Prevoz kontejnera 

3000 

3.  

VP-017-DZ 

Fiat Panda Teretno 2002 40 1108 / 280 

4.  

VP-017-DŽ 

Fiat Panda Teretno 2002 40 1108 / 280 

5.  

VP-001-FČ 
Lada Riva Pogrebno 2002 49 1300 Spec. vozilo za 

Prevoz preminulih 

0 

6.  

VP-AAA-02 

IMT  560 Traktor 1988 42 3330 / 0 

7. AAD-75-VP MAJEVICA MAJEVICA Prikolica 2017 / / / 4000 

8.  

VP-030-VG 

Mercedes VITO Putničko 2004 65 2148 Spec.za prevoz. 

preminulih 

925 

9.  

VP-017-GU 

Lada Niva putničko 2002   / / 

10.  

VP-013-JX 

Fiat Panda Teretno 2002 40 1108 / 280 

11.  
VP-013-JY 

Fiat Panda Teretno 2002 40 1108 / 280 

12.  

VP-013-JW 

Fiat Panda Teretno 2002 40 1108 / 280 

13.  

VP-014-CJ 

FAP 1920 Teretno 1994 147 11040 / 11500 

14.  

VP-001-ZS 

Fiat Panda teretno 2002 40 1108 / 280 

15.  

VP-002-ZS 

Fiat Panda teretno 2002 40 1108 / 280 

16. VP-021-MS RENO MIDLINER Teretno 1992 147 4800 Spec. Korpa  
Rad na visini 

0 

17.  

VP-002-WĐ 
FAP 1921 Teretno 1991 151 11040 / 10500 

18.  

VP-AAA-71 

IMT 542 Traktor 1991 30 / / 0 

19.  
VP-019-KH 

FAP 2634 Teretno 1997 250 11040 / 15000 

20.  

VP-011-GR 

Zastava Rival 

49.10 

teretno 2000 76 2800 / 2900 

21.  

VP-011-ED 

Fiat DOBLO putničko 2003 74 1910 / 0 

22.  

VP-017-OČ 
FAP 1418 1418 Teretno 1995 134 6595 / 6340 
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23.  

VP-011-IS 

Zastava Rival   

35.8 

HNPK 1998 55 2449 / 1260 

24.   

VP-011-LE 

Zastava  Poli Teretno 2001 40 1116 / 350 

25.  

VP-005-IY 

Zastava  

 

Rival 

35.10H 

Teretno 2002 76 2800 / 1260 

26.  

AA516-VP 

TERA A2 320 Prikolica 2009 / / / 2600 

27.  

VP-011-HD 

Škoda Oktavia putničko 2006 66 1896 / 0 

28.  
VP-021-YX 

Škoda Oktavia putničko 2006 66 1896 / 0 

29.  

VP-003-RM 

Reno VOMA Teretno 1996 129 6174 Spec. vozilo za 

čišćenje Kanalizacije.-,.   

6900 

30  

VP-58-AAA 

FAK FAK Prikolica 1986 0 0 / 3500 

31.  

VP-007-RW 

FAP  1314 Teretno 1978 107 8280 Spec. vozilo za  

Prevoz vode 

8000 

32.  
Vp-011-GS 

Jugo Koral Putničko 2006 40.4 1116 / 0 

33 VP-020-EG Yugo Florida 

POLI 

Teretno 2007 51.8 1372 / 445 

34.  

VP-008-HV 

FAP 1620 Teretno 1987 147 11040 Spec vozilo za 

Prikupljanje 

 smeća 

5500 

35.  

VP-AAA-78 

Venieri VF 9.23 Radna mašina 2002 84 4562 / 0 

36.  

VP-AAA-79 

FAI 80D43 Radna mašina 1990 53 4187 / 0 

37.  

VP-AAA-84 

BOB-CAT S175E HF Radna mašina 2010 34.3 2800 / 0 

38.  

VP-AAA-88 

SKIP B-51 Radna mašina 1992 51.5 3860 / 0 

39. VP-AAA-90 LARIJUS Evereststripor 

liner 

Radna mašina 2007 6,7 125 Spec.vozilo za  

obelezavanje 

0 

40. VP-033-IG FAP 2228 Teretno 1988 188 12760 Kiper 11000 

41. VP-033-IF FAP 1732 Teretno 1996 235 9726 Kiper 8135 

42. VP-035-VA FIAT  PANDA Teretno 2011 51 1242 / 430 

43. VP-035-UR FIAT PANDA Teretno 2011 51 1242 / 430 

44. VP-AAJ-89 MG RG 145 Radna mašina 1980 107 8270 Grejder 0 

45. VP-AAK-29 JCB 4 CX Radna mašina 2005 74.2 4400 Komb.radna mašina 0 

46. VP-AAA-75 TOMA 

VINKOVIC 

TV 420 Traktor 1986 16 1986 / 0 


