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ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Назив наручиоца 
Јавно предузеће "Водовод и канализација", 
Лозница 

Адреса наручиоца 
Георгија Јакшића бр. 9 
15300 Лозница 

Овлашћено лице директор Милан Раднић, дипл.ел.инж. 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

директор Милан Раднић, дипл.ел.инж. 

Лице за контакт 
Зорица Максимовић, дипл.екон. 
Јелена Aврамовић, службеник за јавне набавке 

Тел./факс 015/7882-430 

Е-mail javne.nabavke@vikloznica.rs 

Порески идентификациони 
број (ПИБ) 

101188448 

Матични број понуђача 07168861 

Шифра делатности 3600 

Назив банке Banca Intesa 

Број рачуна 160-7130-26 

     
 
 
 
 
 
                 Место и датум,                                                  Наручилац, 
 
Лозница, 05.04.2019. год.                                      _______________________ 
                                                                                                (потпис и печат овлашћеног лица)
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15, 68/15, 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. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке бр. У-6/2019-1 од 02.04.2019. године и 
Решење о образовању комисије за јавну набавку бр. У-6/2019-2 од 02.04.2019. 
године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности -услуга-  

Осигурање имовине и лица 
ЈН бр. 6/2019  

 
 
 Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
-са обрасцем структуре цена 

 
5-9 

 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 
10 

 
 

V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
11-16 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 17-24 

VII Образац понуде 25-28 

VIII Модел уговора 29-31 

IX Образац трошкова припреме понуде 32 

X Образац изјаве о независној понуди 33 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Јавно предузеће "Водовод и канализација" 
Адреса: ул. Г.Јакшића бр.9, 15300 Лозница 
Интернет страница: www.vikloznica.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 6/2019 je услуга-Осигурање имовине и лица 
 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Зорица Максимовић, дипл.екон. и Јелена 
Аврамовић, службеник за јавне набавке 
Е-mail адреса (или број факса): javne.nabavke@vikloznica.rs и тел./факс: 
015/7882-430.  
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 6/2019 је -услуга- Осигурање имовине и лица 
Ознака из ОРН: 66510000, 66515200, 66515100, 66516100, 66512100, 66516400 
                            
 

 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама 
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III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Са обрасцем структуре цена
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I Осигурање од пожара и неких других опасности, без учешћа у штети  
 

 

РБ Предмет осигурања 
Уговорена сума 

осигурања 
Годишња 
премија 

1. 
Грађевински објекти 

 159.452.121,00   

1а. 
Излив воде из инсталација за грађ. објекат на „I 
ризик „ 1.000.000,00  

2. Опрема 312.219.506,00  

2а. 
Излив воде из инсталација за опрему 
 на „I ризик „ 1.000.000,00  

3 Залихе 48.000.000,00  

3 а  
Излив воде из инсталација за залихе 
на „I ризик „ 1.000.000,00  

                             УКУПНО  
 

 
 

М.П.  
                                                                                  __________________ 

                                                                                Потпис овлашћеног лица 
   
 
 
 
 
 

II Осигурање опреме од лома са откупом амортизоване вредности код 
делимичних штета и откупом одбитне франшизе 

РБ Предмет осигурања 
Сума 

осигурања 
Годишња премија 

1. Опрема 305.396.019,00  

УКУПНО  

 
 

 
М.П.  

                                                                                  __________________ 
                                                                                Потпис овлашћеног лица 
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IV  Oсигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим 

лицима, без икаквог учешћа у штети. Укључено покриће за штете које претрпе 
запослени. Укључено 

покриће за изворе опасности (водоводна мрежа, канализациона мрежа, 
водотокови II реда на територији Града Лозница) 

 

 
 
 

М.П.  
                                                                                  __________________ 

                                                                                Потпис овлашћеног лица 
 

 
 
 
 

 
 
 
III Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва за покретне ствари –

са откупом одбитне франшизе (без учешћа у штети) 
 

РБ Предмет осигурања 
Сума 

осигурања 
Годишња 
премија 

1 

Сав намештај и уређаји са машинама и 
апаратима, на „први ризик“ 800.000,00  

2 
Залихе материјала у магацину на „први 
ризик“ 2.000.000,00  

3 Новац у благајни 1.000.000,00  

4 Новац у транзиту 1.000.000,00  

                                                         УКУПНО  

 
 
 

М.П.  
                                                                                  __________________ 

                                                                                Потпис овлашћеног лица 
 
  

  

РБ 

Сума 
осигурања 
за ствари и 

лица 

Укупан приход 
претходне 

године 

Укупан приход 
за текућу 
годину 

Дужина 
водоводне 

мреже 

Дужина 
канализа-

ционе 
мреже 

Дужина 
водото-
кова II 
реда 

Годишња 
премија 

 
1. 

 
 

6.000.000 
динара 

 
 

386.995.101,98 

 
 

406.915.000,00 

 
 

848 кm 

 
 

92,2 кm 

 
 
 

100 кm 
 

УКУПНО  
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V Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), 

свугде и на сваком месту, 24 сата дневно 
 

 
 
РБ 

Осигурана сума 
Годишња 

премија за 1 
запосленог 

Смрт 
услед незгоде 

 
 100%-ни Инвалидитет 

1.                                300.000,00 
 

 

600.000,00 
                                                   

                                                         УКУПНО за 132 запослена  

 
 

М.П.  
                                                                                  __________________ 

                                                                                Потпис овлашћеног лица 
 
 

VI Колективно осигурање запослених од тежих болести и хируршких 
интервенција, свугде и на сваком месту, 24 сата дневно 

 

 
 
РБ 

Осигурана сума 
Годишња 

премија за 1 
запосленог 

 
Теже болести 

 
Хируршке интервенције 

1. 100.000,00 
 

 

50.000,00 
                       

                             

                                                         УКУПНО за 132 запослена  

 
М.П.  

                                                                                  __________________ 
                                                                                Потпис овлашћеног лица 

 
 
VII Колективно осигурање живота за случај смрти. Просечна приступна старост 

50 година 
 

 
 
РБ 

Осигурана сума 
Годишња 

премија за 1 
запосленог 

 
Теже болести 

 

 

1. 100.000,00 
 

                       
                             

                                                         УКУПНО за 132 запослена  

 
М.П.  

                                                                                  __________________ 
                                                                                Потпис овлашћеног лиц 

 



 
Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 

Конкурсна документација за ЈНМВ 6/2019 -услуга-  
Осигурање имовине и лица  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.6/2019   9/ 33 

  

  

VIII ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Обавезно осигурање за штете причињене трећим лицима, осигурање стакала на возилима (без учешћа у штети) , осигурање 

путника од незгоде (суме осигурања: смрт 100.000,00 дин., инвалидитет: 200.000,00 дин.), каско осигурање за возило редни број 7, без 
икаквог учешћа у штети, са укљученим ризиком крађе у земљи и ностранству, за ред.бр.29 и 30 каско осигурање без икаквог учешћа у 
штети са укљученим ризиком крађе у земљи 

 
 
 

Р. 
бр. 

Марка и тип 
возила 

Год. 
произв 

Снага 
мотора 
у KW 

Запремина 
мотора 
у cm

3
 

Носивост 
(за теретна 
возила) 

Број 
регистро
-ваних 
места из 
саобра- 
ћајне 
дозволе 

Сума  
осигурања 
 стакала 

Год
иш
ња 
пре
миј

а 

1 JУГО  КОРАЛ  ИН  1.1  ПУТНИЧКО 2007 40 1116  5 16.000,00  

2 ЈУГО  ТЕМПО   1.1   ПУТНИЧКО 2002 40 1116  5 16.000,00  

3 W    LT 46   2..5    TDI    ТЕРЕТНО 2004 70 2461 2594 6 40.000,00  

4 W    ТРАНСПОРТЕР    2 . 5 TDI    ТЕРЕТНО 2004 96 2461 1013 6 45.000,00  

5 W    ТРАНСПОРТЕР    2 . 5 TDI    ТЕРЕТНО 2004 96 2461 1013 6 45.000,00  

6 МЕРЦЕДЕС    АТЕГО  1323-специјално радно 
(специјално радно возило за продувавање 
 канализације) 

2004 170 6374 4820 3 80.000,00  

7  Renault Megan  2017 81 1461  5 40.000,00  

8 РАДНА   МАШИНА    КОЛЕТО   ЈСВ  3   CX 2008 68,6 2358  1 50.000,00  

9 ТУРБО   РИВАЛ   49 -  10    ХД   ТЕРЕТНО 2001 76 2800 2740 3 40.000,00  

10 ТАМ  130     Т 11    БК - ТЕРЕТНО 1986 91 6381 5900 3 45.000,00  

11 МАХИНДРА  ГОА  4 Х4   ТЕРЕТНО 2009 85 2179 1030 5 50.000,00  

12 МАХИНДРА  ГОА  4 Х4   ТЕРЕТНО (каско) 2013 85 2179 1030 5 50.000,00  

13 ЛАДА  НИВА  1 . 7    4 Х 4    ПУТНИЧКО 2010 59,5 1690  4 22.000,00  

14 ДАЧИЈА  ЛОГАН   ПУТНИЧКО 2009 55 1390  5 38.000,00  

15 ДАЧИЈА  ЛОГАН   ПУТНИЧКО 2009 55 1390  5 38.000,00  

16 ДАЧИЈА  ЛОГАН   ПУТНИЧКО 2011 55 1461  7 38.000,00  

17 ПРИКЉУЧНО  ВОЗИЛО -  ПРИКОЛИЦА 2010   2800 /   

18 ПРИКЉУЧНО  ВОЗИЛО -  ПРИКОЛИЦА 2010   2800 /   

19 ИВЕКО –специјално радно 
(специјално радно возило за продувавање 
 канализације) 

2014 185 6728 7970 3 60.000,00  

20 ТОЈОТА -  ТЕРЕТНО 2015 106 2494 836 5 45.000,00  

21 ТОЈОТА -  ТЕРЕТНО 2015 106 2494 836 5 45.000,00  

22 ЛАДА  НИВА  1 . 7    4 Х 4    ПУТНИЧКО 2015 61 1690  4 22.000,00  

23 ЛАДА  НИВА  1 . 7    4 Х 4    ПУТНИЧКО 2015 61 1690  4 22.000,00  

24 ИВЕКО -  ТЕРЕТНО 2015 137 4485 6600 3 60.000,00  

25 ИВЕКО -  ТЕРЕТНО 2015 137 4485 6600 3 60.000,00  

26 РАДНА   МАШИНА   КОЛЕТ  ЈСВ  4  СХ 2014 72,2 4400  1 50.000,00  

27 ТРАКТОР  РАДНА  МАШИНА 2013 56,3 4156  2 50.000,00  

28 ПРИКОЛИЦА  ТРАКТОРСКА 2015   4000 /   

29 KRAFTER NF-W-teretno-dupli točkovi-putarac 2019 130 2000 2600 6 45.000,00  

30 LADA NIVA 4X4 2019 61 1690 420/780 5 22.000,00  

                                               УКУПНО ЗА СВА ВОЗИЛА  (АО + СТАКЛА + АУТО НЕЗГОДА + КАСКО)   

Напомена 1: -возило под ред. бр. 7, 29, 30 -каско осигурање,без икаквог учешћа у штети (види напомену 

на почетку табеле) 
                                      М.П.                                   __________________ 

                                                                                Потпис овлашћеног лица 

Напомена 2: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведених образаца (I-VIII), печатом овери 
и потпише.  
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОBНОСТИ НАРУЧИОЦА 

У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАBАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 
 

Нема  
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАBАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона) – Дозвола Народне банке Србије за обављање 
делатности осигурања која су предмет јавне набавке; 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона у конкретној предметној 
набавци, и услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона у конкретној предметној набавци, а додатни услов 
испуњавају заједно, а услов из члана 75.став 1.тачка 5) Закона, 
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју 
доставља у виду неоверене копије.  
 
 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није 
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је 
дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат 
је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Додатни услов: да понуђач има усаглашен систем пословања са 
захтевима стандарда ISO 9001:2015 чиме доказује да је његово 
пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета 
који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа.  
Доказ: Копија важећег сертификата о усаглашености система квалитета 
са захтевима стандарда ISO 9001 : 2015. 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 
од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. 
 Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 
краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
 

Напомена:  
Потписивањем Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. Закона (образац 3) 
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
испуњеност обавезних и додатних услова који се доказују на следећи начин: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда): 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Bеограду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници 
и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

 
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАBАВКЕ 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 мале вредности бр. 6/2019-услуга-Осигурање 
имовине и лица, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона); 

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 (чл.75ст1.тач.2) Закона); 

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) (чл.75.ст.1.тач.4) Закона); 

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 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 
 
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, 
на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава услове из 

чл.75.став 1.тачка 1)до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавај заједно.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАBАВКЕ 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 мале вредности бр. 6/2019 -услуга-
Осигурање имовине и лица, 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 (чл.75.ст.1.тач.1) Закона); 

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 (чл.75.ст.1.тач.2) Закона); 

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) (чл.75.ст.1.тач.4) 
Закона); 

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 нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

 
 
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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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА BУДЕ САСТАВЉЕНА 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И НАЧИН 
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 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: ЈП "Водовод и канализација" ул. Г.Јакшића 
бр.9, 15300 Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –  
Осигурање имовине и лица, ЈНМВ бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 17.04.2019.год. до 11:30 часова.  
 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 и биће враћена понуђачу неотворена 
након завршетка јавног отварања осталих благовремено поднетих понуда. 
   Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

 Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац; 

 Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са 
подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и 
печатом оверен образац; 

  Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико 
се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој 
понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац; 

 Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац; 

 Образац трошкова припреме понуде; 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке-чл.75. ЗЈН 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке-чл.75. ЗЈН-уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Техничке спецификације са обрасцем структуре цена-попуњене, 
потписане и печатом оверене; 

 Oбразац изјаве о независној понуди - попуњену, потписану и печатом 
оверену; 

 Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен 
на означеним местима, потписан и печатом оверен. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
ЈП "Водовод и канализација", ул.Г.Јакшића 9, 15300 Лозница,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку –услуга- Осигурање имовине и лица-ЈНМВ 
бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку–услуга-Осигурање имовине и лица-ЈНМВ 
бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку–услуга-Осигурање имовине и лица-ЈНМВ 
бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку–услуга- Осигурање имовине и 
лица-ЈНМВ бр. 6/2019 - 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 VII), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен 
и у уговору о јавној набавци.  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V 
одељак 3.). 
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 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,  
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 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.Услови осигурања 
      Понуђач је дужан да у понуди достави услове осигурања. 
       Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених у складу са 
реалним бројем запослених код Наручиоца. 
       Понуђач коме буде додељен Уговор обавезан је да достави полису 
осигурања и услове за осигурање у вези са предметом јавне набавке-ризицима 
осигурања. 
9.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 Плаћање ће се вршити по основу испостављених полиса осигурања, за 
сваку појединачну полису у износу који се утврђује полисом осигурања, према 
врсти осигурања у року од 45 дан од пријема полисе. Одложено плаћање је 
безусловно, тј. без давања банкарске гаранције и менице од стране наручиоца 
и подразумева плаћање у 12 месечних рата. 
 Уколико је понуђен рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, а уколко буде захтеван 
понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. 
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9.3. Захтев у погледу рока  извршења услуге 
 Процену штете на гарађевинским објектима понуђач ће вршити 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 наручилац и оштећене делове или фотографије као основ за 
утврђивање основаности и висине отштетног захтева. 
 Понуђач прихвата да се процена штете на инсталацијама, опреми и 
залихама наручиоца врши на основу записника комисије коју одреди 
наручилац, радног налога и сачуваних оштећених делова или фотографија 
истих. 
 Висина одштете утврђиваће се на основу радног налога, обрачуна 
вредности радова извршених од стране наручиоца, рачуна трећих лица за 
извршене услуге, рачуна за набавку делова и профактуре у случају да су 
делови уграђени из залиха наручиоца.  
 Одговор Пружаоца услуге по Захтеву за накнаду штете (који Наручилац 
подноси попуњавањем Обрасца Пружаоца услуге), Пружалац услуге је дужан 
доставити Наручиоцу у року од 15 дана од дана пријема истог Захтева. 

У случају допуне Захтева рок од 15 дана тече од дана доставе допуне 
Захтева. 

Пружалац услуге исплату суме осигурања врши у року од 8 дана од дана 
доставе Одговора из претходног члана овог Уговора којим прихвата захтев за 
накнаду штете Наручиоцу.  

Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је 
предмет јавне набавке, услугу обави благовремено, квалитетно у складу са 
правилима струке из области осигурања, добрим пословним обичајима и 
пословном етиком. 
9.4. 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. 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА BУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, 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. 
 Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 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.  
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОBЕЗBЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОBАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 Рок за исплату штете при пријави и предаји комплетне документације је 
15 дана. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 
14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца ЈП "Водовод и канализација", ул. Г.Јакшића бр.9, 15300 Лозница, 
електронске поште на e-mail: javne.nabavke@vikloznica.rs или факсом на број 
015/7882-430 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.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈНМВ бр.6/2019”. 
 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. 
15. ДОДАТНА ОBЈАШЊЕЊА 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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16. KOРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
17. 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“.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 
Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача који понуди краћи рок за исплату 
штете. 
 

19. ПОШТОВАЊЕ ОBАВЕЗА 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 из поглавља V, 
одељак 3). 
  
20. 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које 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 овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: javne.nabavke@vikloznica.rs, факсом на број 015/7882-430 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
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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 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 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 из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет 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 захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 



 
Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 

Конкурсна документација за ЈНМВ 6/2019 -услуга-  
Осигурање имовине и лица  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.6/2019   24/ 33 

  

  

(7) сврха: ЗЗП; наручилац ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница; јавна 
набавка ЈНМВ-6/2019;.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 
 
22. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 Отварање понуда ће се обавити дана 17.04.2019. године у 12:00 часова, 
у просторијама ЈП ''Водовод и канализација'' у ул. Г.Јакшића бр.9  у Лозници. 
 Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да 
поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, 
број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено. 
 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149. Закона.  
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VII ОBРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку      
услуге –Осигурање имовине и лица, ЈНМВ број 6/2019 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИB): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Bрој рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
B) 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 

 

 
 
 



 
Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 

Конкурсна документација за ЈНМВ 6/2019 -услуга-  
Осигурање имовине и лица  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.6/2019   26/ 33 

  

  

 
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 НАBАВКЕ: Услуга-Осигурање имовине и лица 
 

 
Укупна премија без пореза 
(за све ризике осигурања)  
 

 
 

 
Укупна премија са порезом 
(за све ризике осигурања) 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извршења услуге (исплата штете) 
 

 

 

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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА 

закључен _____________2019. године у Лозници, између: 

 

 

НАРУЧИОЦА: ЈП "Водовод и канализација" Лозница, Георгија Јакшића 9, кога заступа 

                           директор Милан Раднић, дипл.ел.инж. 

 

И 

ПРУЖАОЦА  УСЛУГА:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је: 

1. Осигурање од пожара и неких других опасности (грађевински објекти, опрема 

и залихе), 

2. Осигурање машина (oпреме) од лома и неких других опасности 

3. Осигурање од провалне крађе и разбојништва 

4. Осигурање од одговорности из делатности снабдевања водом, одвођења 

отпадних вода и одржавње водотокова II реда 

5. Осигурање радника од последица несрећног случаја (незгоде) 

6. Осигурање запослених од тежих болести и хируршких интервенција 

7. Осигурање живота радника за случај смрти 

     8. Осигурање моторних возила (АО + СТАКЛА + АУТО НЕЗГОДА + КАСКО)  

 

            (У даљем тексту: услуге), којe су предмет јавне набавке наручиоца 

Врсте и количине услуга утврђене су према оглашеној потреби наручиоца. 

                                                                                                                                

Члан 2. 

Овај уговор ће се сматрати закљученим када овлашћена лица уговорних страна 

потпишу полису покрића за осигурање: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Премија за обавезно осигурање власника моторних возила од одговрности за 

штете причињене трећим лицима за свако конкретно возило биће одређена  у складу са 

Одлуком о бонус /малус систему донетом од стране НБС, и у складу са тим премија 

може бити коригована навише, односно наниже. 

Пружалац услуга се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и 

новостечену имовину (зграде, опрему) Наручиоца, као и запослене који заснују радни 

однос код Наручиоца у време трајања овог уговора, за које ће се потписати полиса у 

сваком конкретном случају. 
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РОК: 

 

Члан 3. 

Пружалац услуга ће вршити услуге наручиоцу у времену од дана склапања 

уговора па до истека 12 месеци (период од _____2019. до _____2020.). 

 

 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 

Члан 4. 

Пружалац услуга се обавезује да наручиоцу плаћа накнаду из осигурања у 

складу са одредбама утврђеним законом. 

 

 

Члан 5. 

Пружалац услуга гарантује да ће испоштовати све уговорене услове, а у случају 

да их не испоштује, сагласан је да надокнади наручиоцу сву претпрљену штету. 

                       

                                                         Члан 6. 

Наручилац се обавезује да насталу штету пријави пружаоцу услуга најкасније 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ . 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да ће премије осигурања уплаћивати пружаоцу услуга 

по закљученим полисама након издавања фактура од стране пружаоца услуга. 

 

Члан 8. 

Одговор Пружаоца услуге по Захтеву за накнаду штете (који Наручилац подноси 

попуњавањем Обрасца Пружаоца услуге), Пружалац услуге је дужан доставити 

Наручиоцу у року од 15 дана од дана пријема истог Захтева. 

У случају допуне Захтева рок од 15 дана тече од дана доставе допуне Захтева. 

 

Члан 9. 

Пружалац услуге исплату суме осигурања врши у року од 8 дана од дана доставе 

Одговора из претходног члана овог Уговора којим прихвата захтев за накнаду штете 

Наручиоцу. 

 

Члан 10. 

Пружалац услуга ће наручиоцу обрачунавати попусте на позитиван технички 

резултат (бонус), као и доплатке на негативан технички резултат (малус) у складу са 

одговарајућим одредбама у условима осигурања и тарифама премија. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да се на све мођусобне односе који нису 

дефинисани овим уговором непосрено примењују одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са својим обавезама из чл. 8. и 

чл. 9. овог Уговора то се има сматрати битном повредом овог уговора (посупање у року 

за достављање одговора по захтеву за накнаду штете и исплату суме осигурања, такође 

у року прописаним овим Уговором, представљају битан састојак овог Уговора) и 

Наручилац по том основу има право на једнострани раскид овог Уговора достављајући 

писану Изјаву о томе. 

 

Члан 12. 

Измене и допуне овог уговора наручилац и пружалац услуга могу вршити 

искључиво анексом у писаној форми. 

 

 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда 

у Ваљеву. 

 

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свакој уговорној 

стани припада по три. 

 

 

 

 

 

        ЗА ПОНУЂАЧА                    ЗА НАРУЧИОЦА   

 

 ________________________   _________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: понуђач је обавезан  да Модел уговора  потпише и овери печатом. 
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IX ОBРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОBРАЗАЦ 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 мале вредности -услуга- Осигурање имовине и 
лица, бр. 6/2019 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. 
 
 


