
Обреновац,Вука Караџића 99д 
телефон/факс: 8721-927;8721-071; 

е-маил: office@jpobrenovac.rs 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Поступак јавне набавке мале вредности услуга 
број: МНУ-4/2020 

Предмет:  Услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, 
запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима) 

       ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА 



ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је на основу члана 39. и члана 61. ЗЈН 
(„Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки  и начину доказивања 
испуњености услова („Сл.гл. РС“ бр. 86/15 и 41/19) припремило и објавило позив  и 
конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници 
www.jpobrenovac.rs за подношење понуда за јавну набавку - услуге осигурања 
(некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према 
трећим лицима)број МНУ-4/2020. Конкурсна документација се може преузети са 
Портала управе за јавне набавке и са интернет странице www.jpobrenovac.rs 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, Обреновац, Вука 
Караџића 99 д, МБ: 06900496, ПИБ: 101933143, Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 840-950743-87 код Управе за трезор Обреновац   

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности услуга покренут  доношењем 
одлуке о покретању поступка број   1681/1 од  29.06.2020. године. 
Циљ поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

1.3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ  
Право на учешће у поступку  јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све 
услове из члана 75. и члана 76.  ЗЈН, а како је наведено у делу  Услови за учешће и 
Упутство за доказивање испуњености услова за учешће, ове конкурсне документације.  
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном 
документацијом. 

1.4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке: финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и 
инвестиционе услуге 
Опис предмета јавне набавке: Услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, 
запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима), редни број  
МНУ-4/2020 

Наручилац 
Jaвно предузеће за 
изградњу Обреновца 

Адреса Вука Караџића 99 д 

Место Обреновац 
Интернет 
страница www.jpobrenovac.rs 

Број  1681/4 

Датум  02.07.2020. године 
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Назив и ознака из општег речника набавки: 66510000 услуге осигурања. 

Врста, опис и количина услуга наведени су у делу 9. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
која је саставни део конкурсне документације. 

Особе за контакт су  Пава Николић, дипл.правник и  Радиша Ђокић, РР ДИВ доо 
друштво за посредовање у осигурању, овлашћење за посредовање  бр. 5706 од 
20.11.2009, моб.тел. 063/110-7832.  Сва додатна обавештења и информације могу се 
добити на телефон 011/8721-071 и e-mail: office@jpobrenovac.rs. 

Чланови Комисије:        

          Божидар Мијалковић, ср 
          Пава Николић, ср 
          Новка Чавић, ср 
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У  П  У  Т  С  Т  В  О 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Овај део конкурсне документације садржи информације неопходне за припрему понуде 
у складу са захтевима  наручиоца, начину доказивања испуњености услова понуђача, 
припреми и начину достављања понуда, њиховом отварању и оцењивању, као и избору 
најповољније понуде. 
Непридржавање упутства и неподношење свих тражених дoказa и докумената који су 
наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која не одговара 
конкурсној документацији представља ризик за понуђача и као резултат ће имати 
одбијање његове понуде. 

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и 
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Понуђачи подносе понуде у писаној форми и запечаћеној коверти непосредно или 
препорученом пошиљком на адресу ЈП за изградњу Обреновца, Вука Караџића 99д, 
11500 Обреновац. 

Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 13.07.2020. године до 1200 на 
писарницу наручиоца у седишту Предузећа у Обреновцу, Улица Вука Караџића 
99 д (позив на број МНУ-4/2020 – „Услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, 
запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима) - не отварај“). 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 
контакт особу. Уколико понуђач понуду подноси  са подизвођачем или као 
заједничку понуду, дужан је да на полеђини коверте наведе  и називе подизвођача 
или члана заједничке понуде.  

Јавно отварање понуда обавиће се  13. 07.2020. године у 1230 у просторијама наручиоца 
у  Обреновцу,  Вука Караџића 99 д.  
Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да 
су поднете неблаговремено. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача, који пре почетка јавног отварања понуда,  комисији наручиоца поднесу 
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

3. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и 
техничким условима који важе у Републици Србији.  
Понуђач је обавезан да проучи конкурсну документацију, укључујући све 
прилоге, инструкције, техничку спецификацију,  а  све у циљу припреме 
одговарајуће и прихватљиве понуде. Од понуђача се очекује да укаже на евентуалне 
уочене недостатке и неправилности  у циљу измене и допуне конкурсне документације. 
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Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и 
спецификацију  у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију. Образац 
понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуђач је обавезан да попуни све 
ставке (елементе) у обрасцу понуде. Понуда мора бити сачињена на преузетом 
обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Свако 
бељење или подебљавање бројева мора се парафирати од стране понуђача. 
Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати после истека крајњег 
рока за подношење понуда.  
Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће 
одбијена.  
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним путем у посебној 
коверти пре истека рока за подношење понуда са ознаком на коверти „Измена 
понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за предметну јавну набавку. 
Понуда треба да садржи све ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом и 
изјаву којом се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН. Обрасци морају бити 
попуњени, читко-штампаним словима, а сваки ОБРАЗАЦ потписан од стране 
овлашћеног лица. 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви понуђач није у обавези да 
потпише и овери. 
Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан од 
стране овлашћеног лица. 
Модел уговора - понуђач је у обавези да  потпише модел уговора, чиме потврђује да 
прихвата услове  модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно 
понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења  
понуде са учешћем подизвођача, модел уговора попуњава овлашћено лице 
понуђача. У случају заједничке понуде, модел уговора попуњава овлашћено лице 
представника групе понуђача.  
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуде са варијантама 
неће бити разматране. 
 
5. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну 
документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.   
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда уколико  8 или мање дана пре датума за 
достављање понуда изврши измену конкурсне документације.  
 
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ ПОДНОШЕЊУ ПОНУДА 
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 да учествује у више заједничких понуда. 
 
7.  АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Понуђач је дужан да за подизвођаче докаже  испуњеност обавезних услова из члана 75. 
став 1. тач 1., 2. и 4. као  и услове из става  2. истог члана ЗЈН. 
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Уколико Понуђач наступа са подизвођачем у понуди мора навести 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 не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.  
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност наручиоца. 
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. као и услове из става  2. 
истог члана ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а којим ће бити прецизно 
одређене појединачне обавезе и одговорност сваког од понуђача за извршење уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
9. ВАЛУТА И  ЦЕНА–ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА  
Цене у понуди морају бити исказане у  динарима: 

- без пореза на неживотна осигурања, а са урачунатим свим осталим трошковима, 
изражене у динарима (додатни трошкови неће бити признати), 

- са порезом на неживотна осигурања. 
Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току 
извршења уговора осим у оправданим случајевима прецизираним уговором, односно 
Законом о облигационим односима. 
 
Премија за Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету  
причињену трећим лицима (Осигурање аутоодговорности)  утврдиће се у складу са 
ценовником Удружења осигуравача Србије (УОС), a на основу одлуке Народне 
банке Србије о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за 
примену тог система и највишем бонусу („Службени Гласник РС“, бр. 24/2010 и 
60/2011.). Реализација  ове врсте осигурања је у току године приликом 
регистрације моторних возила и цена из понуде ће се кориговати  у складу са 
ценовником УОС. 
 
Уколико се код Наручиоца појави потреба за неком врстом осигурања која представља 
понављање услуга које су предмет овог поступка јавне набавке, осигурање за такву 
услугу пружиће осигуравач – изабрани понуђач под истим условима и по истој цени – 
премијској стопи из понуде. За тако нова осигурања aко се закључе   у току трајања 
уговора о осигурању обрачун премије се ради по систему про рата темпорис (годишња 
премија из понуде x број дана осигурања до истека уговора /365). 
 
За врсте осигурања које се могу појавити у краћим временским периодима (од случаја 
до случаја) нпр. осигурање робе у транспорту, путно здравствено осигурање и слично, 
а које не представљају понављање услуге која је предмет ове јавне набавке, услугу 
осигурања, осигуравајуће покриће пружиће осигуравач – изабрани понуђач по 
најповољнијим условима на домаћем тржишту осигурања.  
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10.  РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, НАЧИН  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА 
Рок извршења услуга, начин и услови плаћања дефинисани су  обрасцем понуде и 
моделом уговора, уколико је исти попуњен. 
 
 
11. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА (АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ)  
Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страници 
надлежних органа и то: 
- Решење о регистрацији у Регистру понуђача код Агенције за привредне регистре 
– као доказ да је регистрован у регистру  понуђача 
- Решење о упису у регистар Агенције за привредне регистре – као доказ да је 
регистрован код надлежног органа. 
 
 
12. ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ   ПОДАТАКА 
Наручилац задржава све приспеле понуде  у трајном власништу, уз обавезу да их може 
користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање  
детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од 
стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. 
Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити. Цена 
(осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени 
као поверљиви. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Понуђач може радним данима наручиоца, од понедељка до петка од 730 до 1530, 
искључиво у писаној форми од наручиоца тражити додатне информације у вези са 
припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности  у конкурсној  документацији, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца Улица Вука Караџића 99 д 
Обреновац или на e-mail: office@jpobrenovac.rs. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.  
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна које је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је неопходно као доказ да је  извршено 
достављање. Уколико Наручилац достави e-mail документ понуђачу, он је у обавези да 
без одлагања Наручиоцу достави потврду о пријему на e-mail: office@jpobrenovac.rs. 
 
 
14.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД  ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Наручилац може, после отварања понуда   писменим путем затражити  додатна  
објашњења од понуђача, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача што је 
овај  дужан да омогући. 
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15. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(Образац изјаве - тачка 6. конкурсне документације). 
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
17. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА 
Поступак заштите права понуђача  регулисан је одредбама члана 138-167. ЗЈН. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач или 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 ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права.  
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 
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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
став. 2. ЗЈН  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 подношења 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 пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
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. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у изнoсу од  60.000,00 
динара уколико подноси захтев за заштиту права у oвом поступку, на  рачун  буџета 
Републике Србије број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број:  
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права, сврха уплате: Такса за 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 и потпис овлашћеног лица банке. 
Захтев за  заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
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18. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата,  сходно Правилнику о допуни 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл гл. РС“ бр. 86/15, 41/19), није 
обавезна. 
 
19. ЗАКЉУЧЕЊЕ   УГОВОРА 
Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је исти додељен у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Изабрани понуђач је дужан да потписан уговор, достави наручиоцу у року не дужем од 
5 дана од дана када га је наручилац позвао да закључи уговор. Уколико изабрани 
понуђач не достави потписан уговор у наведеном року, наручилац може закључити 
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
Модел уговора који је саставни део ове конкурсне документације представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  
У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН наручилац може, након закључења уговора без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора. 
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 
уговор ако је поднета само једна понуда. 
 
 
20. ОСТАЛО 
За све што није наведено у овој конкурсној  документацији примењују се одредбе 
Закона о јавним набавкама („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл.гл. РС“ бр. 86/15 и 41/19),  као и остали 
подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 
 

Понуђач мора да  испуни следеће  услове  да би учествовао у овом  поступку јавне 
набавке:   
 
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 
1.1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 1.2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);,   
1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији и да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
Закона);, 
1.4. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);,  
1.5. да је поштовао обавезе које произлазе 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). 
 
 
2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
2.1. За учешће у поступку јавне набавке понуђач мора да испуњава услов да је у 
периоду од годину дана пре објављивања позива за подношење понуда био ликвидан, 
односно да му у наведеном периоду рачун није био у блокади. Као доказ доставити 
потврду о броју дана блокаде за тражени период, издату од стране Народне банке 
Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – 
Крагујевац, ул. Бранка Радичевића бр. 16а. 
 
2.22 Да је понуђач на дан 31.12.2018. године имао укупну разлику између расположиве 
и захтеване маргине солвентности  за неживотна осигурања/реосигурање и за животна 
осигурања у висини од најмање 1.700.000.000 динара.  Као доказ доставља образац АК-
НО/РЕ и АК-ЖО за 2018. годину. 
  
НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
2.3. За учешће у поступку јавне набавке понуђач мора да има усаглашен систем 
пословања по захтевимa ИСО 9001:2015. Као доказ доставља копију важећег 
сертификата. 
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2.4.  За учешће у поступку јавне набавке понуђач мора да има усаглашен систем 
пословања са захтевима стандарда ИСО 10002:2016  тј. да је његово пословање 
усаглашено са стандардима управљања процесима поступања по приговорима 
корисника. Као доказ доставља потврду о усаглашености система са захтевима 
стандарда ISO 10002:2016 издату од стране надлежног тела.  
 
 
2.5. За учешће у поступку јавне набавке понуђач мора да има  ажурност у решавању 
штета у 2019. години, изнад 95%, према датој формули. Као доказ доставља извештај  
“Број штета по друштвима за осигурање у 2019. години", са веб сајта НБС 
 
Ажурност у решавању штета биће израчуната по следећој формули: 
 
Бр. решених штета у 2019. + Бр. одбијених и сторнираних штета у 2019. 
______________________________________________________________x100  
Бр.резервисаних штета на крају 2018. + Бр. пријављених штета у 2019. 
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УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ 
 

Као доказ да испуњава услове за учешће, наведене у овом делу конкурсне 
документације, сагласно члану 77. став 4. ЗЈН, понуђач може: 
- доставити правилно потписану ИЗЈАВУ дату као прилог ове конкурсне 
документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из 
члана 75. ЗЈН изузев услова из: 
- члана 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке и 
која се обавезно доставља уз понуду. 
 
Понуђач, уместо изјаве, испуњеност услова за учешће може доказати 
достављањем фотокопија  доле наведених доказа и то: 
 
1.  ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ 
 
1.1.  доказ:  
- извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
регистра надлежног Привредног суда (за правна лица) 
- извод  из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
одговарајућег регистра (за предузетнике) 
 
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да достави доказ који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре  
 
1.2. доказ:   
(За правна лица) 
- извод из казнене евиденције  основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представника или огранка страног правног лица, 
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду, 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта 
 
(За предузетнике и физичка лица) 
 - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 
месту рођења, али и према месту пребивалишта  
 
1.3. доказ: 
а)  уверење пореске управе Министарства финансија РС  да је измирио доспеле 
порезе и доприносе  (за правна и физичка лица и за предузетнике)  и 
б) уверење надлежне управе локалне самоуправе – да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода (за правна и физичка лица и за предузетнике). 
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Докази из тачке 1.2. и  1.3. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.  
 
Понуђач није дужан да доставља доказе о испуњености услова од тачке 1.1. до тачке 
1.3. ако је уписан у регистар понуђача. 
 
 
1.4. доказ: Копија  важеће дозволе НБС за обављање послова осигурања. 
 
OВАЈ ДОКАЗ ПОНУЂАЧ МОРА ДОСТАВИТИ  УЗ ПОНУДУ. 
 
1.5. доказ за испуњеност услова из члана 75. став 2. ЗЈН:  
Потписана и оверена изјава (образац бр. 6 у прилогу конкурсне документације). 
 
 
2.  ДОДАТНИ  УСЛОВИ 
 
2.1. Као доказ доставити потврду о броју дана блокаде у периоду од годину дана пре 
објављивања позива за подношење понуда, издату од стране Народне банке Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, 
ул. Бранка Радичевића бр. 16а 
 
2.2.  Kао доказ доставља Образац АК-НО/РЕ и АК-ЖО за 2018. годину 
 
2.3. Kао доказ доставља копију важећег сертификата за  ИСО 9001:2015 
 
2.4. Као доказ доставља потврду о усаглашености система са захтевима стандарда ISO 
10002 :2016  издату од стране надлежног тела 
 
2.5. Kао доказ доставља извештај  “Број штета по друштвима за осигурање у 2019. 
години", са веб сајта НБС 
 
 
ДОКАЗE  ЗА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДОСТАВИТИ  УЗ 
 ПОНУДУ 
 
3. Докази за обавезне и додатне услове овог упутства могу бити неоверене 
фотокопије.  
 
4. Ако је понуђач као доказ о испуњености обавезних услова за учешће о јавној 
набавци доставио изјаву, наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може 
од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави 
копију захтеваних доказа, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
 
5. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 
 
6. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих 
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других 
поступака јавних набавки. 
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7. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не  достави захтеване доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
8. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора 
бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште 
(управног или судског органа), односно амбасаде те државе у РС. 
 
9. 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 до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци.  
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА 
 
Одлука  о  додели  уговора  о  јавној  набавци  услуга донеће  се  применом 
критеријума  „економски најповољнија понуда” применом следећих елемената 
критеријума: 

- Висина премије 0 - 95 бодова 
- Средства превентиве 0 -  5     бодова 

 
• Висина премије: 0 – 95 бодова 

 
Код овог критеријума упоређује се понуђена висина премије у односу на 
најнижу понуђену премију. Максималан број бодова по овом критеријуму 
износи 95 бодова. 
Број бодова по овом критеријуму израчунава се на следећи начин: 

 
Број бодова по основу премије = 95 x  најнижа  понуђена   премија  
                                                                     понуђена премија 

 
(Важна напомена: Приликом вредновања премија, у обзир ће се узети 
укупна премија на годишњем нивоу без пореза). 

 
• Средства превентиве: 0 - 5  бодова 
Максималан  број бодова по овом критеријуму износи 5 бодова. 
Број бодова за бесповратно додељена новчана средства фонда 
превентиве Наручиоцу, израчунава се по следећој формули: 
 
         СПП 
СП= _________ х  5 
         СПмах  

 
СП   –  број бодова остварених на основу понуђених средстава 
превентиве 
СПП - средства превентиве понуђача 
СП маx  – максимално понуђени износ превентиве 
 
 
 

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА У СЛУЧАЈУ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА  ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ БОДОВА  
 
У случају да приликом оценивања понуда, две или више понуда остваре једнак 
(максималан) број бодова, предност ће имати понуђач са најмањом  понуђеном  
премијом,  а  уколико  и  тада  буду  имали  једнак  број бодова, Наручилац ће изабрати 
најповољнију понуду путем жреба.  Комисија за јавну набавку наручиоца ће извлачење 
путем жреба извршити јавно тако што ће позвати представнике понуђача да 
присуствују жребу, а уколико се исти не одазову позиву жреб ће се обавити без 
њиховог присуства.   
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Комисија за јавну набавку ће називе понуђача исписати на одвојеним белим  папарима  
исте величине, које ће пресавити и ставити у провидну стаклену чинију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник о извлачењу путем жреба. 
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
по јавној набавци мале вредности услуга  

  
1. Понуда  број _________ од __________ године  за  јавну набавку - услуге 
осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности 
према трећим лицима),   редни број  МНУ-4/2020. 
 
2. Навести податке о понуђачу: 
Назив, улица  и број и седиште понуђача: 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Број  рачуна и назив банке _____________________________________________  
ПИБ број ___________________ Матични број_____________________________ 
Број телефона _____________ Број телефакса____________ Е маил___________ 
Директор_______________________ Особа за контакт______________________ 
 
Понуђач  је уписан у Регистар понуђача        ДА       (заокружити) НЕ 
(Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници 
надлежног органа, али је дужан да наведе који је то доказ и на којој је интернет 
страници доступан) 
 
Доказ_______________________________________________________________ 
(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници) 
Доступан је на интернет страници _______________________________________ 
(навести адресу интернет странице на којој је доступан) 
 
Доказ_______________________________________________________________ 
(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници) 
Доступан је на интернет страници _______________________________________ 
(навести адресу интернет странице на којој је доступан) 
 
 Понуду подносимо: 
А) самостално        Б)  као заједничку понуду   В) са подизвођачем 
 
3. У случају подношења заједничке понуде обрасце потписују  
1.  сви понуђачи из групе понуђача  2. Један понуђач из групе одређен  
      Споразумом 
 
Навести податке о понуђачима из групе понуђача:  
1. Пословно име  _______________________________________ 
адреса седишта ________________________________________ 
матични број и ПИБ ____________________________________ 
електронска адреса _____________________________________ 
телефон  ______________________________________________ 
одговорно лице  ________________________________________ 
број рачуна и назив банке ________________________________ 
2. Пословно име  _______________________________________ 
адреса седишта ________________________________________ 
матични број и ПИБ ____________________________________ 
електронска адреса _____________________________________ 
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телефон  ______________________________________________ 
име особе за контакт ____________________________________ 
број рачуна и назив банке ________________________________ 
 
 
Понуђач из групе понуђача  је уписан у Регистар понуђача     
   ДА       (заокружити) НЕ 
(Понуђач из групе понуђача није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на 
интернет страници надлежног органа, али је дужан да наведе који је то доказ и на којој 
је интернет страници доступан) 
 
Доказ_______________________________________________________________ 
(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници) 
Доступан је на интернет страници _______________________________________ 
(навести адресу интернет странице на којој је доступан) 
 
Доказ_______________________________________________________________ 
(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници) 
Доступан је на интернет страници _______________________________________ 
(навести адресу интернет странице на којој је доступан) 
 
4. Навести податке о подизвођачу: 
1. Пословно име  _______________________________________ 
адреса седишта ________________________________________ 
матични број и ПИБ ____________________________________ 
електронска адреса _____________________________________ 
телефон  ______________________________________________ 
одговорно лице  ________________________________________ 
број рачуна и назив банке ________________________________ 
 
2. Пословно име  _______________________________________ 
адреса седишта ________________________________________ 
матични број и ПИБ ____________________________________ 
електронска адреса _____________________________________ 
телефон  ______________________________________________ 
име особе за контакт ____________________________________ 
број рачуна и назив банке ________________________________ 
 
Подизвођач  је уписан у Регистар понуђача      
   ДА       (заокружити) НЕ 
(Подизвођач  није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет 
страници надлежног органа, али је дужан да наведе који је то доказ и на којој је 
интернет страници доступан) 
 
Доказ_______________________________________________________________ 
(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници) 
Доступан је на интернет страници _______________________________________ 
(навести адресу интернет странице на којој је доступан) 
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Доказ_______________________________________________________________ 
(уписати доказ услова који је доступан на интернет страници) 
Доступан је на интернет страници _______________________________________ 
(навести адресу интернет странице на којој је доступан) 
 
Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача (навести врсту 
услуга) _______________________________________, у износу од ____% укупне 
вредности набавке.  
 
5. Рок важења понуде:____ дана(не краће од 30 дана од дана отварања понуда) 
        
6. Цена: 
 

 
ВРСТА ОСИГУРАЊА 

 
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ 
 
 
 

1. Осигурање од пожара и неких других 
опасности 

Без пореза  

Са порезом  

 

2. Осигурање машина од лома са 
откупом амортизације код 
делимичних штета и франшизе 

Без пореза  

Са порезом  

3. Комбиновано осигурање ПЦ рачунара и 
пратеће опреме са откупом амортизације 
код делимичних штета и франшизе 

Без пореза  
Са порезом  

4. Комбиновано осигурање преносивих 
уређаја, апарата, инструмената и 
сличних уређаја 

Без пореза  
Са порезом  

 
 
5. Осигурање провалне крађе и 
разбојништва 

Без пореза  

Са порезом  

 
 

6. Осигурање стакла на објектима 
осигураника од ризика лома 

Без пореза  
Са порезом  

 
7. Колективно осигурање запослених од последица 
несрећног случаја и осигурање лица за случај тежих 
болести и хируршких интервенција и животно 
осигурање за ризик смрти услед болести 

 

7.1 Осигурање за случај смрти услед 
несрећног случаја за 43 запослена 

  

7.2. Осигурање живота за случај смрти  
услед болести за 43 запослена 
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7.3. Осигурање за инвалидитет 100%-ни  
за 43 запослених 

  

7.4. Осигурање за случај тежих  болести 
 за 43 запослених 

  

7.5. Осигурање за случај хирушких  
интервенција за 43 запослених   

  

7. Укупно колективно осигурање 
запослених од последица несрећног 
случаја и осигурање лица за случај тежих 
болести и хируршких интервенција и 
животно осигурање за ризик смрти услед 
болести  (7.1+7.2.+7.3+7.4+7.5)  
 
 
 
 

      
       

     
       

     

Без пореза   

Са порезом  

 

8. Осигурање опште одговорности Без пореза  
Са порезом  

 
9. Осигурање витража од ризика лома 
стакла 

Без пореза  
Са порезом  

 

10.1 Осигурање од аутоодговорности - АО Без пореза  
Са порезом  

 

10.2 Осигурање од ауто-каска - АК Без пореза  
Са порезом  

 

10.3 Осигурање од ауто-незгоде -АН Без пореза  
Са порезом  

Укупна премија (1 до 10.3.) за плаћање 
одједном,  унапред за годину дана: 

Без пореза: 
Са порезом: 

       
 
7. Давалац  услуга је сагласан са додатним захтевима Наручиоца код колективног 
осигурања запослених : 
7.1 Осигурање  запослених  лица  подразумева  осигурање  од  наведених одређених 
ризика, свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа.  
7.2 Из осигурања искључити каренцу због континуитета у осигурању за осигуране 
случајеве на које би се применила каренца да су нови Уговори. 
7.3 Код осигурања тежих болести и хируршких интервенција у осигурање укључити 
клаузулу  да уколико се деси да након осигураног случаја, у смислу Услова, осигураник 
умре пре него што је осигуравачу пријавио настанак осигураног случаја, захтев за 
накнаду из осигурања по истом основу могу поднети и наплатити припадајућу 
осигурану суму његови законски наследници према редоследу наслеђивања.    
 
8. Услови  плаћања         и                начин   плаћања: плаћање укупне премије осигурања вршиће се 
у року од 45 дана од дана фактурисања, осим премије АО  која се плаћа приликом 
годишње регистрације возила.   
 
 
9. ПОНУЂЕН ИЗНОС ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПРЕВЕНТИВЕ: _______ динара 
 
10. Осигуравајуће покриће почиње да тече од дана 01.09.2020. године до 01.09.2021. 
године, без обзира на завршетак поступка јавне набавке.  
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11. Место извршења услуге је  седиште наручиоца и објекти наручиоца. 
 
12. За нова осигурања (нова  возила)  ако се закључе   у току трајања уговора о 
осигурању обрачун премије се ради по систему про рата темпорис (годишња 
премија из понуде x број дана осигурања до истека уговора / 365). 
 
13. Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима. 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде  потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да овласти једног понуђача из групе који ће потписати образац понуде. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују понуђач и 
подизвођач. 
 
 
Датум   __________ 2020. године 
 
 
 
                                                             _______________________________ 
                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                             _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 
 

                                                             _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 
 

                                                             _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 
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2.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 
 

ЈН  број МНУ-4/2020 
 
 
Укупна цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена укупна 
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији јавне набавке - услуге 
осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности 
према трећим лицима). 
 

 
1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
1. Осигурање од пожара и неких других 
опасности 

 
 

                                                 динара 
2. Осигурање машина од лома са откупом 
амортизације код делимичних штета и 
франшизе 

 
 

динара 
3. Комбиновано осигурање ПЦ рачунара и 

пратеће опреме са откупом амортизације код 
делимичних штета и франшизе 

 
 

динара 
4. Комбиновано осигурање преносивих 

уређаја, апарата, инструмената и сличних 
уређаја 

 
 

динара 
5. Осигурање провалне крађе и разбојништва динара 
6. Осигурање стакла на објектима 
осигураника од ризика лома 

 
динара 

 
7. Колективно осигурање запослених од 
последица несрећног случаја и осигурање 
лица за случај тежих болести и хируршких 
интервенција и животно осигурање за ризик 
смрти услед болести  (7.1+7.2.+7.3+7.4+7.5)  
 

 
 
 
 
 

динара 

8. Осигурање опште одговорности динара 
9. Осигурање витража од ризика лома стакла динара 
10.1 Осигурање од аутоодговорности - АО динара 
10.2 Осигурање од ауто-каска - АК динара 
10.3 Осигурање од ауто-незгоде -АН динара 
11. Укупна премија (1 до 10.3.) за плаћање 
премије одједном,  унапред за годину дана 
без пореза 

 
 

динара 
12. Укупна премија за плаћање премије 
одједном,  унапред за годину дана са порезом 

 
динара 
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2. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА  ЦЕНЕ 

 
Образац структура цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
-  Под тачком 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.1, 10.2, 10.3 понуђачи наводе износ 
годишње премије за сваку  врсту осигурања 
- Под тачком 11. понуђачи наводе износ укупне премије за плаћање премије одједном,  
унапред за годину дана без пореза 
- Под тачком 12. понуђачи наводе износ укупне премије за плаћање премије одједном,  
унапред за годину дана са порезом 
 
 
 
                                                             _______________________________ 
                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                             _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана  
заједничке понуде 
 

                                                             _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 
 

                                                             _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
овласти једног понуђача из групе који ће потписати образац. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују понуђач и 
подизвођач. 
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3. СПОРАЗУМ 
 

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача: 
 

Р.бр. Пословно име  Адреса седишта Име и презиме одговорног 
лица 

1.    
2.    
3.    

 
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  
бр. МНУ-4/2020 – услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање 
од одговорности према трећим лицима). 
Наведени чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Сви чланови заједничке понуде се обавезују: 
1) члан групе наведен под редним бројем 1. у горњој табели ће бити носилац посла, односно 
који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и обављати 
следеће послове у извршењу уговора 
_________________________________________________________________________, 
2) члан групе понуђача наведен под редним бројем 2., обављаће следеће послове у извршењу 
уговора                 (уписати редни број) 
_________________________________________________________________________ 3) члан 
групе понуђача наведен под редним бројем 3., обављаће следеће послове у извршењу уговора
                  (уписати редни број) 
_________________________________________________________________________ 
    
Овим споразумом се уређују и друга питања (овлашћено лице понуђача за потписивање 
модела уговора, који од заједничких понуђача ће поднети гаранцију и друга документа 
финансијског обезбеђења, на који рачун ће бити извршено плаћање): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
За члана заједничке понуде под р.бр. 1.  _________________________ 
          (Овлашћено лице) 
За члана заједничке понуде под р.бр. 2.  _________________________ 
           (Овлашћено лице) 
За члана заједничке понуде под р.бр. 3.  ________________________     
                          (Овлашћено лице) 
 
Понуђачи могу доставити и други споразум који садржи све податке из чл. 81 ЗЈН. 
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4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Сагласно члану 88. став 1. ЗЈН („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач 
________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача) 
 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 
услуге број МНУ-4/2020 – услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, 
запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима). 
 

Описи трошкова Износ 
Трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 
 

 

Трошкови израде модела и узорака 
 

 

УКУПНО:  
 

 

 
НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, изузев ако је поступак јавне набавке 
обустављен из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, када 
је Наручилац дужан да понуђачу надокнади и то само горе наведене трошкове. 
 
                                                             _______________________________ 
                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                             _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана  
заједничке понуде 
 

                                                             _______________________________ 
                                                                        Потпис овлашћеног лица члана 
      заједничке понуде 
 
                                                             _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица подизвођача 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
овласти једног понуђача из групе који ће потписати образац. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују понуђач и 
подизвођач. 
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На основу члана 26. ЗЈН  („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  
 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив и адресу понуђача) 

 даје следећу: 
 
 

5.   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу потврђујем да понуду за 
јавну набавку  МНУ-4/2020 - услуге осигурања (некретнине, опрема, залихе, 
запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима),  подносим 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
                                                             _______________________________ 
                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                             _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана  
заједничке понуде 
 

                                                             _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 
 

                                                             _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 
 
Напомена:  
У случају  постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу изрећи меру забране 
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач повредио 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. Уколико понуђач понуду 
подноси  са подизвођачем  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и подизвођача. 
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6.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. 
СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
На основу члана 75. став 2. ЗЈН („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном 
материјалном и кривичном одговораношћу као законски заступник понуђача/члана 
заједничке понуде/подизвођача 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив понуђача) 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив члана заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде)  
_____________________________________________________________________ 
(навести назив члана заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде) 
_____________________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача у случају да понуђач део набавке извршава преко 
подизвођача) 

 
 дајем следећу: 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 
Да је понуђач/члан заједничке понуде/подизвођач чији сам законски заступник при 
састављању понуде за јавну набавку број МНУ-4/2020 - услуге осигурања 
(некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према 
трећим лицима), 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. 
 
                                                             _______________________________ 
                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                             _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 

                                                             _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Уколико понуђач понуду 
подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и подизвођача. У случају потребе образац копирати. 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

На основу члана 77. став 4. ЗЈН („Сл.гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном 
материјалном и кривичном одговораношћу као законски заступник понуђача/члана 
заједничке понуде/подизвођача 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив понуђача) 

_____________________________________________________________________ 
(навести назив члана заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде)  
_____________________________________________________________________ 
(навести назив члана заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде) 
_____________________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача у случају да понуђач део набавке извршава преко 
подизвођача) 

 дајем следећу: 
И З Ј А В У 

Да понуђач/члан заједничке понуде/подизвођач чији сам законски заступник испуњава све 
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за јавну набавку мале вредности бр. МНУ-4/2020 - услуге осигурања 
(некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим 
лицима) и то:  
 
Oбавезне услове 

1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,   
1.2. он  и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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,   
1.3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији  и да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
 
 
 
Дана _________ 2020. године 
                                                             _______________________________ 
                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                             _______________________________ 

Потпис овлашћеног лица члана заједничке 
понуде 
 

                                                             _______________________________ 
Потпис овлашћеног лица подизвођача 
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НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Уколико понуђач понуду 
подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и подизвођача. У случају потребе образац копирати. 
 
Ако је понуђач уместо фотокопија захтеваних доказа доставио Изјаву, наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена 
као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави захтеване доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих 
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других 
поступака јавних набавки. 
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8. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
1. ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, Вука Караџића 99д Обреновац 
     које  заступа директор Милан Марошанин, дипл.маш.инж.  
    ПИБ: 101933143 
    (даље: Наручилац) и 
 
2. ________________________________________________________________ 
     заједнички са понуђачем__________________________________________ 
     које заступа директор ____________________________________________ 
     ПИБ: ____________________________ 
    (даље: Давалац  услуге) 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

      Наручилац је по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и на својој интернет     
      страници спровео јавну набавку мале вредности услуга број МНУ-4/2020 - услуге  
     осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од  
     одговорности према трећим лицима) и донео одлуку о додели уговора  Даваоцу   
     услуге   ___________________________ из ______________ са најповољнијом  
     понудом    бр._______ од ___________ 2020. године заведеној код Наручиоца под  
      бројем    _______ од ___________ 2020. године, која у потпуности одговара  
      спецификацији   из конкурсне документације и саставни је део уговора. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет уговора је пружање услуга осигурања из понуде и спецификације као 
саставног дела понуде, у периоду од 01. септембра 2020. године до 01. 
септембра 2021. године. 
Место извршења услуге је  седиште Наручиоца и објекти Наручиоца. 
 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

 
Члан 3. 

Уговорена цена услуга осигурања (премије) из  предмета уговора износи 
_______________ динара без пореза на неживотна осигурања, односно 
_______________ динара са порезом на неживотна осигурања и исту плаћа 
Наручилац на начин и у роковима који су дефинисани Уговором. 
Висина премије Даваоцу  услуге износи ________________.  
Средства превентиве износе _____________. 
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора, осим код осигурања 
власника моторних возила од аутоодговорности за штете причињене трећим 
лицима. 
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Премија за Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за 
штету  причињену трећим лицима (Осигурање аутоодговорности)  утврдиће се у 
складу са ценовником Удружења осигуравача Србије (УОС) на основу одлуке 
Народне банке Србије о основним критеријумима бонус-малус система, 
подацима за примену тог система и највишем бонусу („Службени Гласник РС“, 
бр. 24/2010 и 60/2011.). Реализација  ове врсте осигурања је у току године 
приликом регистрације моторних возила и цена из понуде ће се кориговати  у 
складу са ценовником УОС. 
Уколико се код Наручиоца појави потреба за неком врстом осигурања која 
представља понављање услуга које су предмет овог уговора, осигурање за такву 
услугу пружиће Давалац услуге под истим условима и по истој цени – премијској 
стопи из понуде . За тако нова осигурања aко се закључе   у току трајања уговора о 
осигурању обрачун премије се ради по систему про рата темпорис (годишња премија 
из понуде x број дана осигурања до истека уговора / 365). 
 
За врсте осигурања које се могу појавити у краћим временским периодима (од 
случаја до случаја), нпр. осигурање робе у транспорту, путно здравствено осигурање 
и слично, а које не представљају понављање услуге која је предмет овог уговора,  
услуге осигурања, осигуравајуће покриће пружиће Давалац услуге по 
најповољнијим условима на домаћем тржишту осигурања.  
 
 

ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГЕ  

Члан 4. 

Давалац услуга   се обавезује да изврши све потребне услуге из члана 2. овог 
Уговора у обиму и врсти наведеним у прихваћеној понуди бр._______ од 
___________ 2020. године. У циљу реализације овог Уговора, а у складу са 
његовим одредбама, Давалац услуга ће Наручиоцу издати полисе  осигурања, 
важеће за уговорени период осигурања и услове осигурања по свим основима.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да Даваоцу услуга плати цену (премију) из члана 3. овог  
Уговора, према прихваћеној понуди и по испостављеном рачуну. Давалац услуга 
је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна јединичних цена и 
исте се не могу мењати у уговореном периоду, осим  у оправданим случајевима 
прецизираним уговором, односно Законом о облигационим односима. 
Премија за обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за 
штету  причињену трећим лицима (Осигурање аутоодговорности)  утврдиће се у 
складу са ценовником Удружења осигуравача Србије (УОС). Ова врста 
осигурања се реализује у току године приликом регистрације моторних возила 
и цена из понуде ће се кориговати  у складу са ценовником УОС. 
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Члан 6. 
 

Наручилац се обавезује да Даваоцу услуга на име премије за  колективно  животно 
осигурање за случај смрти услед болести запослених, уплати премију осигурања по 
испостављеном рачуну,  полиси и  списку запослених који су сагласни да 
Наручилац  закључи ову врсту осигурања. 

 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА  

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог Уговора плати у року до 45 
дана од дана пријема исправног рачуна на архиви Наручиоца, а на начин 
дефинисан у прихваћеној понуди из члана 1. овог Уговора. 
Изузето од одредбе става 1. овог члана премија осигурања за обавезно осигурање 
власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима 
плаћа се за сваки појединачни случај у целости, приликом регистрације моторног 
возила, у висини утврђеној у понуди и усклађеној са ценовником УОС. 

 
Уколико Наручилац не плати извршене услуге у уговореном року, Давалац услуга 
има право да на неплаћени износ обрачуна законску затезну камату за период 
кашњења. 

 
 
УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 8. 

Уколико Давалац услуге својом кривицом   не изврши услуге у складу са 
достављеном полисом осигурања Наручилац може захтевати раскид уговора и 
накнаду штете због неизвршења уговора. 
Уговор ће се раскинути ако Давалац услуге касни са извршењем услуга, са 
исплатама евентуалних штета и због неквалитетног вршења услуга. 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРА 

  Члан 9. 

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне 
стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација 
користити комплетна документација. 
Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају 
надлежност Привредног суда у Београду. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 10. 

Уговор производи правно дејство почев од 01.09.2020. године. 
За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући 
законски прописи који ову област регулишу. 

 
Члан 11. 

 
Овај  уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака  од  којих  4 (четири) 
примерка за Наручиоца а 2 (два) примерка за даваоца услуга. 
 
 
 
 
ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА    ЗА НАРУЧИОЦА  
директор        директор 
 
______________________    ______________________ 
(Потписати)     Милан Марошанин, дипл.инж.маш.
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9.  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

I        Осигурање од ризика пожара и неких других опасности  

1.1. Грађевински објекти – стан у Вука Караџића 99/в, на књиговодствену набавну 
вредност на дан 31.12.2019. године 4.374.827,00 

1.1.1 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први Ризик  300.000,00 
1.1.2 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик  250.000,00 
1.1.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 4.374.827,00 
1.1.4 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.2 Грађевински објекти – управна зграда површине 155,71м2  у Вука Караџића 99/д , 
на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019. године 9.754.323,02 

1.2.1 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први Ризик  300.000,00 
1.2.2 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик 125.000,00 
1.2.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 9.754.323,02 
1.2.4 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.3 Грађевински објекти –подрум површине 51,66 м2 ул. Вука Караџића 99/е, на 
књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019. године 1.204.166,53 

1.3.1 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први Ризик  100.000,00 
1.3.2 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик 50.000,00 
1.3.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 1.204.166,53 
1.3.4 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.4 Грађевински објекти –  подрум површине 51,66 м2 у Вука Караџића 99, на 
књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019. године 3.783.446,20 

1.4.1 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први Ризик  100.000,00 
1.4.2 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик 50.000,00 
1.4.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 3.783.446,20 
1.4.4 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.5 Грађевински објекти –  магацин површине 23,29 м2 у Вука Караџића 99/е, на 
књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019. године 428.835,34 

1.5.1 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први Ризик  30.000,00 
1.5.2 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик 25.000,00 
1.5.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 428.835,34 
1.5.4 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.6 Грађевински објекти – управна зграда површине 102,60м2  ул. Вука Караџића 
101/г , на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019. године 6.427.291,38 

1.6.1 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања на Први Ризик  300.000,00 
1.6.2 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик 125.000,00 
1.6.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 6.427.291,38 
1.6.4 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.7 Грађевински објекти – пословни простор у Београду ул. Веле Нигринове 16, на 
књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019. године 16.500.353,88 

1.7.1 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик 200.000,00 
1.7.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 16.500.353,88 
1.7.3 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.8 Грађевински објекти – Војни комплекс у Мислођину – магацин, на 
књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019. године 9.589.206,75 

1.8.1 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 9.589.206,75 
1.9 Термоизоловани контејнер у  Мислођину, на књиговодствену набавну вредност на 

дан 31.12.2019. године 275.730,46 
1.9.1 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 275.730,46 
1.9.2 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   
1.10 Грађевински објекти – локал 2а лам.7А1 Насеље Сава, на књиговодствену набавну 1.161.830,75 
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вредност на дан 31.12.2019. године 
1.10.1 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик 120.000,00 
1.10.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 1.161.830,75 
1.10.3  Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.11 Грађевински објекти – 2 стана у Равногорској 15, Обреновац, на књиговодствену 
набавну вредност на дан 31.12.2019. године 8.250.084,15 

1.11.1 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик 400.000,00 
1.11.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 8.250.084,15 
1.11.3 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.2 Опрема, на књиговодствену набавну вредност на дан 31.12.2019. године 3.374.680,34 
1.2.1 Поплава , бујица и висока вода  на суму осигурања   3.374.680,34 
1.2.2 Излив воде из инсталација на суму осигурања на Први Ризик   168.734,02 
1.2.3 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 3.374.680,34 
 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   

1.3 
Витражи-уметничка дела,аутора Десимира Денића, седам целина са укупно 14 
витража, површине 36м2 на материјално извођачку вредност ((800 еура по 
1м2)+вредност термопан стакла површине 36 м2 у коме су смештени витражи 
6+12(5з)+6 (60 еура по 1м2) + вредност металних оквира (1.100,00 еура))  

3.386.540,16 

1.3.1 Укључен допунски ризик удар непознатог моторног возила  на пуну вредност  3.386.540,16 

1.3.2 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 3.386.540,16 
1.3.3 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   
1.4. Залихе материјала у магацину у Мислођину  (набављеног, а неуграђеног 

инвестиционог материјала) на суму осигурања 13.936.611,27 

1.4.1 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 13.936.611,27 

1.5 Опрема  у магацину у Мислођину – радни уређаји трактора и радних машина за 
време док су исти физички одвојени од возила на суму осигурања  19.663.920,00 

1.5.1 Земљотрес без учешћа у штети на суму осигурања 19.663.920,00 
1.5.2 Откупљена амортизована вредност код делимичних штета   
1.5.3 Магацин се чува 24 сата   
 
2 

 
Осигурање машина од лома и неких других опасности  

 
 

2.1 Опрема, на књиговодствену набавну вредност на дан  31.12.2019.год 1.708.128,31 
2.1.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета   
2.1.2 Откуп франшизе   
2.2 Механичка опрема у саставу грађевинског објекта – водоводна и канализациона 

мрежа у управној згради на суму осигурања  464.687,10 

2.2.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета  
2.2.2 Откуп франшизе  
2.2.3 Откуп доплатка за изналежење места штете  
2.2.4 Откуп земљаних радова  
2.3 Механичка опрема у саставу грађевинског објекта -  ННМ у управној згради на 

суму осигурања 1.852.502,86 

2.3.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета  
2.3.2 Откуп франшизе  
2.4 Механичка опрема у саставу грађевинског објекта - Инсталација грејања у 

управној згради на суму осигурања 518.851,58 
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2.4.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета  

2.4.2 Откуп франшизе  
2.4.3 Откуп доплатка за изналежење места штете  
2.4.4 Откуп земљаних радова  

3 
 
Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних 
уређаја  

 

3.1 PC рачунари - комплет, на суму осигурања 1.125.005,36 

3.1.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета  

3.1.2 Откуп франшизе  
   
4 Комбиновано осигурање преносивих уређаја, апарата, инструмената и 

сличних уређаја   

4.1 Преносна техника - комплет, на суму осигурања према списку у 
прилогу полисе  1.275.577,12 

4.1.1 Откуп амортизоване вредности код делимичних штета  
4.1.2 Откуп франшизе  
   
5 Осигурање провалне крађе и разбојништва , без учешћа у штети 
5.1 Опрема у управним  зградама , на суму осигурања на Први  ризик (5х120.000,00) 600.000,00 

5.2.1 
Опрема  у магацину у Мислођину – радни уређаји трактора и радних машина за 
време док су исти физички одвојени од возила на суму осигурања на ПРВИ 
РИЗИК  

3.000.000,00 

5.2.2 Залихе материјала у магацину у Мислођину , на суму осигурања на Први  ризик  600.000,00 

5.2.3 Магацин се чува 24 сата   

 
6 Осигурање стакла на објектима осигураника од ризика лома  

6.1 Стакла  дебљине 4мм,непомично,површине 16,07м2 на суму осигурања 40.175,00 
6.2 Стакла термопан 4+12+4мм,непомично,површине 64,51м2 на суму осигурања 238.687,00 

7 

Колективно осигурање запослених од последица несрећног 
случаја и осигурање лица за случај тежих болести и хируршких 
интервенција и животно осигурање за ризик смрти услед 
болести 
Укупан број запослених: 43 (просечна старост 48 година)     

 

7.1 Смрт услед несрећног случаја  700.000,00 
7.2 Осигурање живота за случај смрти  услед болести  300.000,00 
7.3 Инвалидитет 100%-ни  1.400.000,00 
7.4 Теже Болести  300.000,00 
7.5 Хируршке интервенције  150.000,00 
 Додатни захтеви Наручиоца:     
 - Осигурање  запослених  лица  подразумева  осигурање  од  наведених одређених ризика, 

свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа.   

 - Из осигурања искључити каренцу због континуитета у осигурању за осигуране случајеве 
на које би се применила каренца да су нови Уговори.  

 
- Код осигурања тежих болести и хируршких интервенција у осигурање укључити клаузулу  
да уколико се деси да након осигураног случаја, у смислу Услова, осигураник умре пре 
него што је осигуравачу пријавио настанак осигураног случаја, захтев за накнаду из 
осигурања по истом основу могу поднети и наплатити припадајућу осигурану суму његови 
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законски наследници према редоследу наслеђивања. 
- Понуде без наведених клаузула неће се разматрати.
- Наручилац задржава право да изврши корекцију броја запослених у односу на  број
запослених лица у зависности од  сагласности запослених за осигурање живота за случај
смрти  услед болести.

8 Осигурање опште одговорности 
8.1 Јединствена сума осигурања за лица и ствари у еурима 

8.2 Планиран укупан приход за 2020. годину у динарима 316.000.000,00 
8.3 Дужина одржаваних путева 100 км 
8.4 У покриће укључени и запослени. Укупан број запослених: 43 (бруто плате 

75.406.000,00 динара у 2019)  

9 
Осигурање уметничких дела -витража од ризика лома стакла 
без учешћа у штети 

9.1 
Витражи се налазе у фиксираним металним оквирима на тргу у Обреновцу. 
Заштићени су термопанским стаклом дебљине 6+12(5)+6. Дебљина витража је 5 
цм. Површина 24м2 и 12м. Цена 800 еура по 1м2. Сума осигурања у еврима 
28.800,00 - материјално извођачка вредност   

3.134.984,00 

9.2 Термопан стакло дебљине 6+12(5)+6 на суму осигурања 60еура по 1м2 , укупна 
површина 36м2 , укупна сума осигурња у еврима  2.160,00 254.880,00 

10 Осигурање од аутоодговорности, Комбиновано осигурање 
моторних возила (АУТО-КАСКО) и Осигурање ауто-незгоде у 
моторним возилима (уз ауто каско) 

10.1 Осигурање од аутоодговорности – АО 
10.2 Осигурање од ауто-каска -АК   
10.2.1 Без учешћа у штети 
10.2.2 Откупљена апсолутна франшиза 
10.2.3 Укључен ризик крађе 
10. 3 Осигурање ауто - незгоде у моторним возилима за  возаче , путнике и раднике. 
10.3.1 Осигурана сума за  100%- ни инвалидитет за једно лице 400.000,00 
10.3.2 Осигурана сума за  смрт услед несрећног случаја  за једно лице 200.000,00 
10.4 Списак возила за осигурње за ставке 10.1 , 10.2 и 10.3 
10.4.1 BG-ADZ-12;radno;Palazzani PB 90.3;2006;96,5 kw, 4750 cm3;лом радног уређаја 

30% од суме осигурања; br.reg.mesta 1; PS 1 11.104.477,00 
10.4.2 BG 877-DR ;Fiat Punto Classic dinamic;2011; 44kw;1242 cm3 ; br.reg.mesta 5; PS 1 955.546,00 
10.4.3 BG 716-VJ ;Škoda Octavia A7 Ambition; 2013; 110kw; 1968 cm3; br.reg mesta 5; PS  1 2.244.075,00 
10.4.4 BG 1614-CI;Fiat punto classic dinamic;2011; 44kw;1242 cm3; br.reg.mesta 5; PS 1 955.546,00 
10.4.5 BG 840 ŽD; Škoda Fabia Ambition 1.2;2014;44kW;1198 cm3;br.reg.mesta 5 ; PS 1 1.185.430,00 
10.4.6 BG 854 XŽ; Škoda Fabia Ambition 1.2;2014;51kW;1198 cm3;br.reg.mesta 5 ; PS 1 1.203.307,00 
10.4.7 BG 854 ŽJ; Škoda Roomster Ambition ;2014;51kW;1198 cm3;br.reg.mesta 5 ; PS 3 1.507.231,00 
10.4.8 BG ADN-10; Radno – Cukurova 880 BACKHOE LOADER ;2018;74,5 kw, 4400 cm3; 

br.reg.mesta 1; PS3 lom vozila u celini  9.466.800,00 

10.4.9 BG ADB-12, Вучно -Трактор са пратећом опремом; „Belarus 1221.3“ ; 2017; 96,9 
kw; 7120 cm3; лом возила у целини ; br.reg mesta 1; PS 2 14.807.400,00 

10.4.10 BG ADB-13, Вучно -Трактор са пратећом опремом; „Belarus 1221.3“ ; 2017; 96,9 
kw; 7120 cm3; лом возила у целини ; br.reg mesta 1; PS 2 14.807.400,00 

10.5. За сва возила дата је набавна цена са урачунатим ПДВ-ом.  
Наручилац нема право на повраћај ПДВ-а јер није у систему ПДВ-а. 

ПОНУЂАЧ 
______________________          
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