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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: ЗЈН), 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 број IV-

404-463/2018 од 10.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности услуге - осигурања 

ЈНМВ К 28/18  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Спецификација услуге 3 

 

 

III 

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

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

4 

IV Критеријум за избор најповољније понуде 9 

V Обрасци који чине саставни део понуде 10  

VI Модел уговора 19 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 24 

 Прилог  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ К 28/18 је услуга - осигурања (имовине, лица и 

моторних возила) 

 Понуђена услуга мора у целини да одговора захтевима из конкурсне 

документације, 

 Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку 

 

Ознака из општег речника набавке:  

 

• 66510000 – услуге осигурања 

 

2. Контакт 

Е-маил адреса: javnenabavke@subotica.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова. 

 

3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

 

 

 

 

II  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 
 

Спецификација услуге описана је у табеларном прегледу у конкурсној документацији. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 
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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

 

4. 

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). 

5. 

 Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности 

услуге осигурања која је предмет 

јавне набавке. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

ЗЈН); 

1. Важећа дозвола  Народне банке Србије 

за обављање делатности услуге 

осигурања које је предмет ове јавне 

набавке и  

2. Потврда Народне банке Србије да 

понуђачу није престало важење дозволе 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

 

Р.бр.  ДОДАТНИ УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  

1.  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ   

  

Да на дан 31.12.2017. године, располаже 

разликом расположиве  и захтеване маргине 

солвентнсти за неживотна осигурања најмање 

2.000.000.000 динара. 

 

 

      ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

2.  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

  

2.1. Да понуђач поседује: 

 - важеће сертификате усаглашености СИС 

квалитета  са захтевима стандарда - 

ИСО:9001:2008 

- важећи сертификат система манаџмента 

безбедности у складу са ИСО/иец 27001:2013  

-  важећи сертификат- задовољство корисника 

–Смернице за поступање са приговорима у 

организацијамаСИС квалитета  са захтевима 

стандарда - ИСО:10002 

- важећи сертификат система манаџмента 

безбедности у складу са ИСО 9001:2015. 

 2.2.  

Да понуђач на дан 31.12.2017. године има 

ажурност у решавању штета најмање 95%  

(утврђује се на основу извештаја са сајта НБС 

о броју штета у друштвима за осигурање за 

2017) на основу формуле: 

 

        бр решених штета у 2017. + бр.одбијених 

у 2017. 

АЖ=-----------------------------------------------------

---------* 100 

      бр.резервисаних штета на крају 

2016.+бр.пријављених  штета у 2017.      

3.  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

  

3. Да понуђач има организациону јединицу 

(филијалу, експозитуру, полсовницу, 

канцеларију, продајно место или слично) у 

Суботици  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
� Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., 

у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 

4. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
� Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1., 2. и 3., у 

складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. 

у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

�  

� Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 

подизвођача (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

� Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове 

конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

� 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. 

 

� Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 

појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 



Услуга осигурања, ЈНМВ К 28/18  7/31 

  

 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

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.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, 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 зсконских 

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). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. Да на дан 31.12.2017. године, располаже разликом расположиве  и 

захтеване маргине солвентнсти за неживотна осигурања најмање 

2.000.000.000 динара – Доказ: 

Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурање - образац 

АК-НО/РЕ са стањем на дан 31. децембар 2017. године, 

2.1. Да понуђач поседује: 

 - важеће сертификате усаглашености СИС квалитета  са захтевима 

стандарда - ИСО:9001:2008 
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- важећи сертификат система манаџмента безбедности у складу са 

ИСО/иец 27001:2013  

-  важећи сертификат- задовољство корисника –Смернице за 

поступање са приговорима у организацијамаСИС квалитета  са 

захтевима стандарда - ИСО:10002 

- важећи сертификат система манаџмента безбедности у складу са 

ИСО 9001:2015. 

Доказ: 

Фотокопија важећих сертификата или потврда надлежног тела о 

усаглашености система кавалитета са захтевима стандарда ИСО:9001, 

ИСО/иец :27001, ИСО: 10002, ИСО: 9001:2015. 

2.2. Да понуђач на дан 31.12.2017. године има ажурност у решавању штета 

најмање 95%  

(утврђује се на основу извештаја са сајта НБС о броју штета у 

друштвима за осигурање за 2017) на основу формуле: 
 

        бр решених штета у 2017. + бр.одбијених у 2017. 

АЖ=--------------------------------------------------------------* 100 

      бр.резервисаних штета на крају 2016.+бр.пријављених  штета у 2017.      

Доказ: 

Извештај са сајта НБС о броју штета у друштвима за осигурање за 

2017. 

3. Да понуђач има организациону јединицу (филијалу, експозитуру, 

полсовницу, канцеларију, продајно место или слично) у Суботици – 

Доказ: 

Документ из којег се недвосмислено може утврдити да понуђач има 

организациону јединицу у Суботици. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 

став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ. 

 

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

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

важења понуде.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 

жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 

понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 

чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 

не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 

путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде за Партију 1 (Образац 1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Саставни део обрасца понуде чини спецификација услуге 

 
Понуда бр ________ od ___.___.2018. године за јавну набавку услуге осигурања, ЈНМВ 

К 28/18  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача:  

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

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

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена:  

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

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

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

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

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

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

 

Назив Укупан износ 

премије без пореза 

Порез Укупан износ премије 

са порезом 

УСЛУГА ОСИГУРАЊА    

                                                                                           

Рок  плаћања: 

Плаћање ће се вршити месечно, у 12 једнаких рата, 

а за осигурање возила, приликом регистрације возила у року од ____ 

дана од дана службеног пријема  рачуна  

Период трајања вршења  

услуге : 

Рок за реализацију уговора је 12 месеци од дана почетка важења 

осигурања, појединачно по осигурању имовине, осигурању лица и 

осигурању возила, сходно спецификацији  

 

Рок важења понуде: 
_______ дана од дана отварања понуда 

(не краће од 60дана) 

Рок за увиђај и процену 

штете: 

_________ час, од момента пријаве осигураног случаја 

Рок за достављање 

извештаја проценитеља  

_____  дана, од дана пријема пријаве штете 

(не дуже од 3 радна дана) 

Рок за исплату утврђене 

накнаде штете од стране 

осигуравача: 

У року од ___ дана, од дана пријема обавештења и пријема целокупне  

релевантне документације да се осигурани случај догодио  

(не дуже од 14 дана) 

Рок за исплату аконтације, 

део неспорног износа:  

____ дана, од дана пријаве да се осигурани случај догодио, у случају да 

није могуће да се утврди висина обавезе осигуравача 

(не дуже од 14 дана, када се осигурани случај догодио) 

       

Напомена: 

1. обавезно у спецификације унети појединачне цене, а збирну цену у образац понуде; 

2. обавезно попунити у обрасцима спецификације сваку ставку; 

3. понуду сачинити према спецификацијама које су саставни део документације уношењем података у 

рубрику износ премије и напомена; 

4. цене исказати у динарима,  

5. премије осигурања исказати на годишњем нивоу у спецификацијама и збирно у Понуди- 

рекапитулацији; 

6. у понуђену цену обавезно урачунати све трошкове и попусте понуђача; Накнадни попусти се не 

могу дати; 

7. понуђач мора да поднесе понуду за све ставке, и мора попунити све ставке у спецификацијама и 

рекапитулацији; 

8. уговор о осигурању се закључује на одређено време на годину дана, са годишњим обрачуном 

премије, 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  



Услуга осигурања, ЈНМВ К 28/18  15/31 

  

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуге - осигурања, ЈНМВ К 28/18, 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 ЗЈН 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) 

ЗЈН. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. 

ЗЈН 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  ________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуге - осигурања, ЈНМВ К 28/18, испуњава све 

услове из чл. 75. ЗЈН, 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) ЗЈН); 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

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

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач на дан 31.12.2017. године, располаже разликом расположиве  и 

захтеване маргине солвентнсти за неживотна осигурања најмање 

2.000.000.000 динара 

6) Понуђач поседује: 

- важеће сертификате усаглашености СИС квалитета  са захтевима 

стандарда - ИСО:9001:2008 

- важећи сертификат система манаџмента безбедности у складу са 

ИСО/иец 27001:2013  

- важећи сертификат- задовољство корисника –Смернице за поступање 

са приговорима у организацијамаСИС квалитета  са захтевима 

стандарда - ИСО:10002 

- важећи сертификат система манаџмента безбедности у складу са ИСО 

9001:2015. 

7) Понуђач на дан 31.12.2017. године има ажурност у решавању штета најмање 

95% 

8) Понуђач има организациону јединицу (филијалу, експозитуру, полсовницу, 

канцеларију, продајно место или слично) у Суботици 

 

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 обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке услуге - осигурања, ЈНМВ К 28/18, испуњава 

све услове из чл. 75. ЗЈН, 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) ЗЈН); 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 

 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈНМВ К 

28/18  

 

Закључен између:  

1. Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 

100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, НБС Управа 

за трезор, коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик 

(у даљем тексту: Осигураник), са једне стране, и 

 

2. ___________________________________, из ___________________________, 

улица _________________________________бр. ________, ПИБ: 

___________________, матични број: ___________________________,  као 

Вршилац услуге, (у даљем тексту: Осигуравач) које заступа 

_____________________, директор, са друге стране, по следећим условима: 

_____________________________                    ______________________________ 

_____________________________                    ______________________________ 

_____________________________                    ______________________________ 

(чланови групе понуђача)                                     (подизвођач) 

 

 

Члан 1. 

 Предмет уговора су у свему према спецификацији: 

1. осигурање имовине – зграда Градске куће, зграда Нове општине, 

зграде месних канцеларије,  зграда Синагоге, Касарне Петар Драпшин 

и Војни комплекс Радановац,  Касарна Коста Нађ, Дом војске, објекат 

Жута кућа – Учитељски факултет на мађарском језику, Базен СРЦ 

Прозивка, Спортски објекат Мала Босна, Наша Радост обданишта, 

Клуб Геронтолошки Бајмок, Складишта (2  контејнера за избеглице), 

Тук угарнице (3 објекта за п. избеглица), осигурање пословних 

простора и објекти месних заједница заједница, пословно поризводна 

хала за монтажу машинксих и електромашинских елемената и  

механичку опрему, опрему, рачунаре са  припадајућом опремом, 

стакала на објектима, према спецфикацији; 

2. осигурање запослених у Градској управи и другим органима Града 

Суботице, према спецификацији; 

3. осигурање возила Градске управе, у свему према спецификацији 

Осигураника и Понуди 3. понуђача - осигуравача од ___.__.2018. 

године, према спецификацији; 

 

Уговорне стране сагласно утврђују да се овај Уговор додељује Осигуравачу 

_________________________________, из __________________, 

___________________________,    као Понуђачу, који је у поступку јавне набавке мале 

вредности за услугу осигурања, спроведеним под бројем ЈНМВ К 28/18, према 

критеријуму из конкурсне документације поднео најповољнију понуду, и чија понуда је 

одговарајућа и прихватљива. 

 

Члан 2. 

Осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава грађевинске објекте 

зграду Градске куће, зграда Нове општине, зграде месних канцеларије,  зграду 

Синагоге, Касарну Петар Драпшин и Војни комплекс Радановац,  Касарну Коста Нађ, 
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Дом војске, објекат Жута кућа – Учитељски факултет на мађарском језику, Базен СРЦ 

Прозивка,  Спортски објекат Мала Босна, Наша Радост обданишта, Клуб Геронтолошки 

Бајмок, Складишта (2  контејнера за избеглице), Тук угарнице (3 објекта за п. 

избеглица), Пословно поризводна хала за монтажу машинксих и електромашинских 

елемената, осигурање пословних простора и објекти месних заједница и  механичку 

опрему, опрему, рачунаре са  припадајућом опремом, стакала на објектима, у свему 

према условима из спецификације. 

           Укупан износ премије осигурања имовине из става 1. овог члана износи 

________________________ динара без пореза,  (словима: _________________________ 

_____________________ и __/100) а са порезом износи _______________ динара 

(словима: __________________________________________________________________ 

динара и ___/100) и идентична је са ценом дате од стране Осигуравача у понуди од дана 

__.__.2018. године. 

 

Члан 3. 

Осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава запослене у Градској 

управи и у другим органима Града Суботице  према  Понуди – спецификацији 

осигурања лица,  која чини саставни део Уговора, према следећим условима осигурања: 

Годишњи износ премије осигурања  328 лица  износи  _____________ динара, 

(словима: _____________________________________ динара и ___/100),  ослобођен је 

плаћања пореза и идентична је са ценом дате од стране Осигуравача дана ___.__.2018. 

године. 

Члан 4. 

Осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава возила Градске управе 

Града Суботице, у свему према условима из спецификације Наручиоца и понуди 3 – 

спецификација осигурања моторних возила  Осигурача од ___.__.2018. године.   

Укупан износ годишње премије осигурања возила из става 1. овог члана, износи 

___________________________ динара без пореза (словима:  ______________________ 

________________________ динара и ___/100) а са порезом износи ___________ 

динара (словима: __________________________________________ динара __/100) и 

идентична је са ценом дате од стране Осигуравача дана __.__.2018. године. 

 Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и 

новостечена возила Осигураника у време трајања овог уговора. 

 

Члан 5. 

 Укупан износ годишње премије осигурања из члана 1. овог Уговора износи 

_________________________ динара без пореза (словима: ________________________ 

_____________________________ динара и ___/100),  а са порезом износи ___________ 

динара (словима: ___________________________________________________________ 

динара и ___/100). 

 Осигуравач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 

слободе 1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна 

банка, Упрва за трезор. 

Регистрација фактура  мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.    

 Реализација уговорене вредности ће се у 2018. години вршити до износа 

расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки Градске управе за 

2018. годину. Обавезе које доспевају у 2019. години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 6. 

   Понуда – рекапитулација за осигурање, Понуда 1  - Спецификација осигурања 

имовине, Понуда 2 – спецификација осигурање лица и  Понуда 3 – Спецификација 

осигурања возила, поднета од стране  Осигуравача дана ___.___.2018. године и Подаци 
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за грађевинске објекте и опрему Службе за финансије по набавној вредности на дан 

31.12.2017. године, подаци за пословне просторе и објекте месних заједница,  чине 

саставни део овог Уговора. 

 

Члан 7. 
   Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних 

уговорених интереса за које је Осигуравач издао и Осигуранику предао полисе 

осигурања, а према спецификацији елемената за осигурање и понуде Осигуравача.  

Осигурање из члана 2, 3 и 4 осим за пословне просторе ће почети тећи од 

01.09.2018. године.  

Осигурање запослених траје свих 24 сата у току дана.  

Осигурање траје 12 месеци од дана када почне да тече посебно за имовину, лица и 

возила.  

Изузетно, Осигуравач је дужан да на захтев Наручиоца потпише анекс уговора о 

продужењу рока важења уговора под истим условима за најдуже три месеца, због 
потребе  обезбеђивања континуитета у пружању предметне услуге, у ситуацији када 

Наручилац због објективних околности није у могућности да на други начин обезбеди 

континуитет у пружању предметне услуге.  

  

Члан 8. 

 Осигуравач је дужан да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 

дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење 

посла. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање у десном доњем углу на последњој линији. 

  Осигуравач је дужан да уз меницу достави уредно попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним 

номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без 

обрачунатог пореза, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» 

«безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија 

картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон 

депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Ако се за време  трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице  за добро извршење посла мора да се продужи. 

Осигураник може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 

случају ако Осигуравач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског 

обезбеђења ће бити враћено. 

 

Члан 9. 

Осигураник се обавезује да по издатим полисама осигурања и фактурама 

испостављеним од Осигуравача  из члана 2. и 3. овог Уговора, врши плаћање премије 

осигурања месечно, у 12 једнаких рата. 

Плаћање пореза на премију обрачунаће се приликом исплате прве рате у складу 

са Законом о осигурању. 

 Премију осигурања из члана 4. овог Уговора ће Осигуравач плаћати приликом 

регистрација возила. 
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Члан 10. 

Осигураник је дужан да током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим 

околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем и да га 

обавести о наступању осигураног случаја. 

 

Члан 11. 

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја пружи осигуранику 

правовремену и ефикасну услугу при оцени, ликвидацији и исплати накнаде штете, 

односно уговорене накнаде из осигурања. 

Осигуравач је дужан да обезбеди да стручни проценитељ стоји на располагању  

осигураницима 24 сата и излазе на лице места  одмах по позиву.  

 

Члан 12. 

Осигуравач је обавезан да Осигуранику исплати накнаду из осигурања у року од 

____ дана, од дана када Осигуравачу достави комплетну документацију о штетном 

догађају.  

 

Члан  13. 

 Податке о осигурању који су садржани у полисама, Осигуравач не може 

користити у виду брошура, проспеката и слично, за време трајања осигурања нити 

након истека истог. 

 Осигуравач нема право упућивања Осигураника у тачно одређену сервисну 

радњу, да изврши поправке својих средстава, осим ако Осигураник нема закључен 

уговор по јавној набавци са одређеним сервисом. 

 Осигуравач ће према потреби осигураника издавати полисе помоћи на путу и 

зелени картон за оне земље за који је исти потребан. 

 

Члан 14. 

 Осигураник може једнострано раскинути уговор у случају да Осигуравач не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обевезе, писменим 

захтевом Осигураника. 

 

Члан 15. 

 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову 

област. 

Члан 16. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи висину премија осигурања (осим у случају 

бонуса или малуса код аутоодговорности), која мора бити фиксна током важења 

Уговора. 

 

Члан 17. 

 Наручилац може повећати обим предмета уговора о јавној набавци без 

спровођења поступка јавне набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора, у случају набавке нових некретнина, нових возила или запошљавању нових 

лица. 
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Члан 18. 

Осигуравач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана 

настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 19. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим 

променама које могу утицати на реализацију овог уговора. 

У случају промене услова осигурања, за време трајања уговора о осигурању, 

Осигуравач ће примењивати повољније услове за Осигураника. 

 

Члан 20. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настала у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања уговара се 

надлежност Суда у Суботици. 

 

Члан 21. 

Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих Осигураник 

задржава 6 (шест) примерака, а Осигуравач 1 (један) примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране 

уговарача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 

печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 

модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

 

 

 

 

ОСИГУРАВАЧ  ОСИГУРАНИК 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 

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: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге - осигурања, ЈНМВ К 28/18 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.    

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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

• Образац понуде (Образац 1);  

• Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4); 

• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

• Модел уговора; 

• Важећа дозвола  Народне банке Србије за обављање делатности услуге 

осигурања које је предмет ове јавне набавке;  

• Потврда Народне банке Србије да понуђачу није престало важење дозволе за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

• Споразум између овлашћених лица групе понуђача (у случају да понуду подноси 

група понуђача) 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

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

 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска 

управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге - осигурања, ЈНМВ К 28/18  - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - осигурања, ЈНМВ К 28/18 - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге - осигурања, ЈНМВ К 28/18 - НЕ 

ОТВАРАТИ ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну услуге - осигурања, ЈНМВ К 28/18  - 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 (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 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 

(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације). 

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. 
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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)  и 2) 

ЗЈН 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 III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације). 

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 ЗЈНом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

 

Плаћање ће се вршити за осигурање имовине и лица у 12 једнаких месечних 

рата, без камате и ревалоризације. 

 Плаћање за осигурање возила ће се вршити приликом регистрације сваког 

возила посебно. 

 Висина премије осигурања се не може мењати осим у случају бонуса или малуса 

код аутоодговорности и у случајеивма да се врши њено усклађивање са променом 

предмета осигурања у броју новонабављених возила односно у броју новозапослених 

лица, или новостечених некретнина максимално до 5% вредности првобитно 

закљученог уговора. 

 Наручилац ће услугу осигурања плаћати на рачун понуђача, који ће бити 

наведен у уговору. 

 Понуђач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 

1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, броја рачуна 840-27640-46,  Народна банка, 

Управа за трезор. 

 Вршилац услуге доставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, 

ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка 

Србија, Управа за трезор. 

Регистрација фактура  мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.         

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Јединична цена по позицијама је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. ЗЈН. 

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

део одвојено искаже у динарима.  

  

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења 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.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ К 28/18, на 

следећу адресу наручиоца:  Градска управа Града Суботице, 24000 Суботица, Трг 

слободе 1. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на емаил: јавненабавке@суботица.рс радним 

даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч, примљени захтев 

ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на емаил: јавненабавке@суботица.рс  радним 

даном након истека радног времена  наручиоца то јест након 15,00 часова, 

примљени захтев ће се евидентирати код  наручиоца  следећег радног дана. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на емаил: јавненабавке@суботица.рс   у 

данима када наручилац не ради, (викендом или у данима државног 

празника)  примљени захтев ће се евидентирати првог  радног дана у току  трајања 

радног времена наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч. 

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

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

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.  

 

14. КОРИШЋЕЊЕ 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. 

 

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 

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 

е-маил: јавненабавке@суботица.рс, или препорученом пошиљком са повратницом на 

адресу наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 

на емаил: јавненабавке@суботица.рс радним даном у току трајања радног  времена 

наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати са  датумом 

када је и примљен. 
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Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 

поште на емаил: јавненабавке@суботица.рс  радним даном након истека радног 

времена наручиоца тј. након 15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати  код 

наручиоца следећег радног дана. 

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.  

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; 
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(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; 

(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈНМВ К 

28/18;.  

(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. - 159. ЗЈН.  

 

16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је у обавези да достави: 

 

 Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - понуђач је у обавези да 

приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од дана закључења 

уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да 

буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на 

последњој линији. 

  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним 

номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без 

обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» 

«безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија 

картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон 

депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 

идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру 

меница и овлашћења који води НБС.  
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 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) 

дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. 

Наручилац може реализвоати средство обезбеђења за добро извршење посла у 

случају ако Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског 

обезбеђења ће бити враћено. 

 

17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

Рок за подношење понуда је дана 20.08.2018. године до 10:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  

неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.08.2018. године у 11:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може 

учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка 

отварања понуда. 

 



 

 

Република Србија                                                                           Назив и седиште понуђача:  

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица                                                                                                                             __________________________________  

Наручилац:  Градска управа                                                                                                     Адреса ____________________________  

Број:   ЈНМВ К 28 /18                                                                                                                 Контакт особа   _____________________  

24000 Суботица, Трг Слободе 1                                                                                               Телефон ___________________________  

                                                                                                                                                     Датум састављања понуде ____________   

П  О Н У Д А - РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ЗА ОСИГУРАЊЕ ЈНМВ К 28/18  

Ред.бр  Назив  Укупан износ премије 

без ПДВ-а  

Порез  Укупан износ премије 

са порезом  

1.  Понуда 1 за осигурање имовине        

2.  Понуда 2 за осигурање запослених        

3.  Понуда 3 за осигурање возила        

  Укупно:        

Напомена: 1.обавезно у спецификације унети појединачне цене а збирну цену у образац понуде;  

2.обавезно попунити у обрасцима спецификације сваку ставку;  

3.понуду сачинити према спецификацијама које су саставни део документације уношењем података у рубрику износ премије и напомена;  

4.цене исказати у динарима без ПДВ-а;  

5.премије осигурања исказати на годишњем нивоу у спецификацијама и збирно у Понуди- рекапитулацији;  

6.у понуђену цену обавезно урачунати све трошкове и попусте понуђача;  

7.понуђач мора да поднесе понуду за све ставке, мора попунити све ставке у спецификацијама и рекапитулацији;  

8.уговор о осигурању се закључује на одређено време на годину дана, са годишњим обрачуном премије,на начин предвиђен у конкурсној документацији ;   

  

Датум:                                                     М.П.                                                     Потпис понуђача  

                                                                                        



 

 

  
  

              

PONUDA 1. - S P E C I F I K A C I J A   O S I G U R A NJ A   I M O V I N E       
  

(OBJEKTI  I OPREMA)  PREMIJA  NAPOMENA  

Rizik  Predmet osiguranja  Širina pokrića  Način osiguranja  Suma osiguranja  Za period 01.09.2018 do 01.09.2019.  

 

GRAЂEVINSKI  
OBJEKTI 1. Svi objekti 

2.Gradska kuća u 

Subotici ,Trg Slobode 

1  

OSNOVNI RIZICI  UGOVORENA VRED.  1.         5.812.676.410,33  

      

OSNOVNI RIZICI  UGOVORENA VRED.    2.             445.356.338,38  

POPLAVE, BUJICE I V. VODE  NA PRVI RIZIK  1. i 2.      150.000,00  

IZLIV VODE IZ INSTAL.  NA PRVI RIZIK  1. i 2.       1.500.000,00  

OTKUP AMORTIZACIJE        

POPUST        

OPREMA  

OSNOVNI RIZICI  UGOVORENA VRED.  96.557.196,00  

 

      

POPLAVE, BUJICE I V. VODE NA PRVI RIZIK 100.000,00 

IZLIV VODE IZ INSTAL.  NA PRVI RIZIK  1.000.000,00  

OTKUP AMORTIZACIJE        

POPUST        

1. Za vrstu osiguranja CIVIL - požar  građevinskih objekata potrebno je uraditi dve polise i to polisu na ugovorenu vrednost na osnovicu u 

iznosu 5.812.676.410,33 dinara za osnovni rizik prema knjigovodstvenim podacima za građevinske objekte (objekti, kasarne, mesne 

zajednice....)  po nabavnoj  vrednosti na dan 31.12.2017. godine i polisu na ugovorenu vrednost na osnovicu osiguranja za osnovni rizik ,   u 

iznosu od 445.356.338,38 dinara za objekat Gradska kuća u Subotici,Trg Slobode 1.   

  Za sve objekte (objekti, kasarne, mesne zajednice, poslovni prostor...), potrebno je uključiti i dopunske rizike poplave, bujice i visoke vode 

(na prvi rizik- 100.000,00 dinara) i izlivanja vode iz instalacija (na prvi rizik – 1.000.000,00 dinara).  



 

 

   Za objekat Gradske kuće potrebno je uključiti i dopunske rizike poplave, bujice i visoke vode (na prvi rizik- 50.000,00 dinara) i izlivanja vode iz 

instalacija (na prvi rizik – 500.000,00 dinara). 

  

Za opremu (kancelarijska oprema i ostala oprema) potrebno je izraditi polisu za osnovni rizik na ugovorenu vrednost 96.557.196,00 dinara (vrednost   

opreme na dan 31.12.2017.) i uključiti dopunski rizik izliva vode iz instalacija na prvi rizik- 1.000.000,00 dinara i   dopunski rizik poplave, bujice i visoke 

vode (na prvi rizik- 100.000,00 dinara).  

    

2. Trajanje osiguranja: Od 01.09.2018. godine.  Ugovor o osiguranju imovine se zaključuje na godinu dana.   

3. Najniža ponuđena cena-najmanji iznos premije (na 12 rata); navesti i druge uslove koji se nude kao što su: bonusi (popusti); specijalni uslovi; 

drugi uslovi          

     

  

  

  

  

  

                 Datum                                                     MP                                                          Ponuđač    

              

                                                                                                                                     
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 

  PONUDA 1 – OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA ,KOMBINOVANO OSIGURANJE    

         RAČUNARA ,OSIGURANJE PRENOSIVIH UREĐAJA PREMIJA  NAPOMENA  

Rizik  

Predmet 

osiguranja  Širina pokrića  Način osiguranja  Suma osiguranja  Za period od 01.09. 2018.do 01.09.2019.  

OSIGURANJE  
OD RIZIKA  

LOMA MAŠINA I  
NEKIH DRUGIH 

OPASNOSTI  

MEHANIČKA 

OPREMA  

OSNOVNI RIZICI  

UGOVORENA 

VREDNOST  
50.064.261,99  

 

  

OTKUP AMORTIZACIJE  

OTKUP ODBIT.FRANŠIZE  

POPUSTI  

OPREMA  

OSNOVNI RIZICI  

UGOVORENA 

VREDNOST  
50.002.250,25  

     

OTKUP AMORTIZACIJE  

OTKUP ODBIT.FRANŠIZE  

POPUSTI  

KOMBINOVANO  
OSIGURANJE  
RAČUNARA  

EL.RAČUNARI   
SA  

PRIPADAJUĆOM 

OPREMOM  

OSNOVNI RIZICI  

UGOVORENA 

VREDNOST  
41.746.061,81  

     

OTKUP AMORTIZACIJE  

OTKUP ODBIT.FRANŠIZE  

POPUSTI  
OSIGURANJE  
PRENOSIVIH  
UREĐAJA 

LAPTOPI,TABLETI I  

   SL. 

OSNOVNI RIZICI  

FIKSNA VREDNOST 

 

 

             5.120.937,00 
  

OTKUP AMORTIZACIJE 

OTKUP ODBIT.FRANŠIZE 

POPUSTI 

 

Trajanje osiguranja: Počev od 01.09.2018. godine. Ugovor o osiguranju imovine se zaključuje na godinu dana.    

1. Najniža ponuđena cena - najmanji iznos premije; navesti i druge uslove koji se nude kao što su: bonusi (popusti); specijalni uslovi; drugi uslovi.          

2. Rok za isplatu: 12 mesečnih rata;    

    

                  Datum                                                                                            MP                                                                                               Ponuđač   



 

 

PONUDA 1 – OSIGURANJE STAKALA OD LOMA – 1.DEO  PREMIJA  NAPOMENA  

PREDMET  ŠIRINA  NAČIN  SUMA  
RIZIK OSIGURANJA  POKRIĆA  OSIGURANJA  OSIGURANJA  Za period od 01.09.2018. do 01.09 .2019.  

 

Stakla debljine 4mm  

OSNOVNI   

RIZICI  

   

   

   

NA PRVI RIZIK  
100.000,00  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Stakla i ogl. debljine ispod 

4 mm   NA PRVI RIZIK  
100.000,00  

Stakla 6 - 8 mm  NA PRVI RIZIK  
100.000,00  

Orname. stak.belo i u boji  
NA PRVI RIZIK  

100.000,00  

porcul.umiva. 70 kom   
FIKSNA SUMA  

315.000,00  

porcul.wc šolje, pisoari 70 

kom.  FIKSNA SUMA  
315.000,00  

Armirano staklo  NA PRVI RIZIK  
50.000,00  

Staklena vrata 5 kom.  FIKSNA SUMA  
100.000,00  

Vitraž stakla  NA PRVI RIZIK  
300.000,00  

         

                

           Datum                                                                         mp                                                                                 Ponuđač            

                                                                                                                          



 

 

  
 

PONUDA 1 – OSIGURANJE STAKALA OD LOMA – 2.DEO  PREMIJA  NAPOMENA  

PREDMET  ŠIRINA  NAČIN  SUMA  
RIZIK OSIGURANJA  POKRIĆA  OSIGURANJA  OSIGURANJA  Za period od 01.09. 2018.do 01.09.2019.  

 

Termo staklo 4 - 16 4  OSNOVNI   

RIZICI  

NA PRVI RIZIK  

250.000,00     

   

   

   

Panpleks 5 + 5  NA PRVI RIZIK  

150.000,00  

1. Trajanje osiguranja: Počev od 01.09.2018. godine. Ugovor o osiguranju imovine se zaključuje na godinu dana.     

2. Najniža ponuđena cena-najmanji iznos premije (12 rata); navesti i druge uslove kao što su: bonusi (popusti); specijalni uslovi; drugi uslovi.      3. 

Osiguranje stakala od loma se odnosi na sve objekte (građevinske objekte (mesne zajednice, objekti, kasarne) oslovne prostore i Gradsku    

kuću u Subotici,Trg slobode 1).              

         

         

         

                              Datum                                                                           MP                                                                      Ponuđač    

         

                                                                                                                          
         

                



 

 

PONUDA 2. - S P E C I F I K A C I J A   O S I G U R A NJ A   L I C A  PERIOD  NAPOMENA  Godišnja premija  

RIZIK  OSIGURANI SLUČAJ  SUMA OSIGURANJA  BROJ RADNIKA  Za period od 01.09.2018. do 01.0 

9.2019.    

KOLEKTIVNO  
OSIGURANJE  
ZAPOSLENIH  

RADNIKA OD POSLEDICA  
NESREĆNOG SLUČAJA  

SMRT USLED 

NEZGODE  
700.000,00  

   

328  

         

  

  
INVALIDITET  

1.400.000,00  

TROŠKOVI LEČENJA  

20.000,00  

  

Zdravstveno osiguranje 

zaposlenih za slučaj 

oboljevanja od raka uz 

mogućnost pribavljanja 

drugog lekarskog 

mišljenja 

 

500.000,00 

 

 

 

328 

  

 

         

1. Broj zaposlenih je orijentaciono 328 lica (tačan broj će se utvrditi na dan zaključenja ugovora o javnoj nabavci male vrednosti);  

2. Osiguranje zaposlenih važi za 24 sata u toku dana;        

3. Trajanje osiguranja: Počev od 01.09.2018. godine. Ugovor o osiguranju lica se zaključuje na godinu dana.     

4. Najniža ponuđena cena - najmanji iznos premije; navesti i druge uslove koji se nude kao što su: bonusi (popusti); specijalni uslovi; drugi uslovi          

5. Rok za isplatu: 12 mesečnih rata;          

Napomena naručiocu : Rizik „smrt usled bolesti-prirodna smrt“ nije obuhvaćen polisom kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledica  

nesrećnog slučaja.            

   Datum                                                                            MP                                                                                 Ponuđač  

                                                                                                                                                                           



 

 

      

PONUDA 3. - SPECIFIKACIJA OSIGURANJA VOZILA 

 

PONUDA 3. - SPECIFIKACIJA OSIGURANJA VOZILA – 1.DEO 

Red. 

Br. 

Tip vozila Registrarska Marka vozila Snaga 

motora 

Zapremina 

motora 

Br.reg. 

mesta 

God 

proiz. 

Registr. 

do 

Vrsta 

osiguranja 

 
premija A.O. 

 
premija A.N. 

 
premija A.K. oznaka 

1 Putničko voz. SU 097-NO Škoda Octavia 77 1896 5 2011 19.01.2019. A.O, A.K. I A.N. 
   

 
2 

Putničko 
voz. 

 
SU 097-MH 

 
Škoda Octavia 

 
77 

 
1896 

 
5 

 
2011 

 
29.01.2019. 

A.O,A.K. I 
A.N. 

   

 

3 
Putničko 
voz. 

 
SU 097-MD 

 
Škoda Octavia 

 
77 

 
1896 

 
5 

 
2011 

 
19.01.2019. 

A.O,A.K. I 
A.N. 

   

 
4 

Putničko 
voz. 

 
SU 095-GL 

Škoda 
Octavia 

 
85 

 
1598 

 
5 

 
2017 

 
21.11.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N. 

   

 
5 

Putničko 
voz. 

 
SU 095-GM 

Škoda 
Octavia 

 
85 

 
1598 

 
5 

 
2017 

 
21.11.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N. 

   

 

6 
Putničko 
voz. 

 

SU 097-OU 

 

Kia Picanto 

 

45,6 

 

999 

 

4 

 

2008 

 

20.01.2019. 

 

A.O. A.N. 

   

 

7 
Putničko 
voz. 

 

SU 097-MF 

 

Kia Picanto 

 

45,6 

 

999 

 

4 

 

2008 

 

20.01.2019. 

 

A.O. A.N. 

   

 
8 

Putničko 
voz. 

 
SU 097-NM 

 
Kia Picanto 

 
45,6 

 
999 

 
4 

 
2008 

 
20.01.2019. 

 
A.O. A.N. 

   

 

9 
Putničko 
voz. 

 

SU 004-EU 

 

Lada Niva 

 

59 

 

1689 

 

5 

 

2001 

 

08.02.2019. 

 

A.O A.N. 

   

 

10 
Putničko 
voz. 

 

SU 082-RE 
 
Hyndai kombi 

 

73,6 

 

2476 

 

9 

 

2006 

 

28.08.2018. 

 

A.O. A.N. 

   

 
11 

Putničko 
voz. 

 
SU 009-AV 

 
Škoda Fabia 

 
47 

 
1198 

 
4 

 
2001 

 
02.04.2018. 

 
A.O. A.N. 

   

 
12 

Putničko 
voz. 

 
SU 097-NT 

 
Škoda Fabia 

 
47 

 
1198 

 
9 

 
2006 

 
20.01.2019. 

 
A.O. A.N. 

   

 

13 
Putničko 
voz. 

 
SU 097-MI 

 
Škoda Fabia 

 
47 

 
1198 

 
5 

 
2008 

 
19.01.2019. 

A.O, A.K. I 
A.N. 

   

 

14 
Teretno 
vozilo 

 

SU 024-ŠĐ 
VW.Caddy,nosi 
vost 550 kg 

 

66 

 

1896 

 

2 

 

1997 

 

26.07.2018. 

 

A.O. A.N. 

   

 
15 

Putničko 
vozilo 

 
SU 024-ŠG 

 
W. Golf 3 

 
66 

 
1781 

 
5 

 
1993 

 
01.08.2018. 

 
A.O. A.N. 

   

 
16 

Putničko 
voz. 

 
SU 056-RČ 

 
Opel Astra 

 
66 

 
1364 

 
5 

 
2008 

 
09.04.2018. 

 
A.O. A.N. 

   

 

17 
Putničko 
voz. 

 
SU 020-ĐT 

Škoda 
Superb 

 
125 

 
1968 

 
5 

 
2011 

 
16.05.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N. 

   

 
18 

Putničko 
voz. 

 
SU 020-IR 

Škoda 
Octavia 

 
77 

 
1896 

 
5 

 
2007 

 
31.05.2018. 

A.O,A.K. I 
A.N. 

   

 
19 

Putničko 
voz. 

 
SU 019-KO 

 
Škoda Octavia 

 
75 

 
1595 

 
5 

 
2005 

 
07.06.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N. 

   

 

20 
Putničko 
voz. 

 

SU 027-EO 
 
Yugo 

 

40,5 

 

1116 

 

5 

 

2004 

 

02.09.2018. 

 

A.O. A.N. 

   

 

21 
Teretno 
vozilo 

 

SU 026-HJ 
Fiat Doblo, 
nosivost 730 kg 

 

57 

 

1368 

 

2 

 

2006 

 

07.08.2018. 

 

A.O. A.N. 

   

 
22 

Putničko 
vozilo 

 
SU 031-JB 

 
Zastava 101 

 
40,5 

 
1116 

 
5 

 
2003 

 
17.09.2018. 

 
A.O. A.N. 

   

 
23 

Putničko 
voz. 

 
SU 030-AP 

 
Škoda Fabia 

 
74 

 
1395 

 
5 

 
2003 

 
11.09.2018. 

 
A.O. A.N. 

   

 

24 
Putničko 
voz. 

 

SU 052-XG 

 

Škoda Fabia 

 

47 

 

1198 

 

5 

 

2005 

 

29.10.2018. 

 

A.O. A.N. 

   



 

 

PONUDA 3. -SPECIFIKACIJA OSIGURANJA VOZILA – 2.DEO 
 

25 
Putničko 
vozilo 

 

SU 076-VC 
 

Yugo 
 

40,5 
 

1116 
 

5 
 

2006 
 

09.12.2018. 
 

A.O. A.N. 

   

 
26 

Putničko 
vozilo 

 
SU 094-TT 

Škoda 
Superb 

 
110 

 
1968 

 
5 

 
2017 

 
09.11.2018. 

A.O. A.K. I 
A.N. 

   

 
27 

Putničko 
vozilo 

 
SU 094-RR 

Škoda 
Superb 

 
140 

 
1968 

 
5 

 
2017 

 
10.11.2018. 

A.O. A.K. I 
A.N. 

   

 
28 

Putničko 
vozilo 

 
SU 015-SM 

Škoda 
Superb 

 
120 

 
2496 

 
5 

 
2007 

 
06.07.2018. 

A.O. A.K. i 
A.N. 

   

 

29 
Putničko 
vozilo 

 

SU 040-CA 
Škoda 
Superb 

 

120 
 

2496 
 

5 
 

2007 
 

21.11.2018. 
A.O. A.K. i 

A.N. 

   

 
30 

Putničko 
vozilo 

 
SU 006-NA 

 
Škoda Fabia 

 
47 

 
1198 

 
5 

 
2011 

 
22.03.2019. 

 
A.O. A.N. 

   

 
31 

Putničko 
vozilo 

 
SU 072-OČ 

 
Škoda Fabia 

 
47 

 
1198 

 
5 

 
2011 

 
22.03.2019. 

 
A.O. A.N. 

   

 
32 

Putničko 
vozilo 

 
SU 010-MU 

 
Škoda Fabia 

 
47 

 
1198 

 
5 

 
2011 

 
22.03.2019. 

 
A.O. A.N. 

   

 

33 
Putničko 
vozilo 

 

SU 011-MS 
 

Škoda Fabia 
 

47 
 

1198 
 

5 
 

2011 
 

22.03.2019. 
 

A.O. A.N. 

   

 
34 

Putničko 
vozilo 

 
SU 082-ŠW 

W. 
Transporter 

 
50 

 
1896 

 
9 

 
1999 

 
29.08.2018. 

 
A.O. A.N. 

   

 
35 

Putničko 
vozilo 

 
SU 069-FD 

 
Fiat Punto 

 
51 

 
1242 

 
5 

 
2014 

 
04.12.2018. 

A.O. A.K. I 
A.N. 

   

 
36 

Putničko 
vozilo 

 
SU 069-FĐ 

 
Fiat Punto 

 
51 

 
1242 

 
5 

 
2014 

 
04.12.2018. 

A.O. A.K. I 
A.N. 

   

 

37 
Putničko 
vozilo 

 

SU 069-FČ 
 

Fiat Punto 
 

51 
 

1242 
 

5 
 

2014 
 

04.12.2018. 
A.O. A.K. i 

A.N. 

   

 
38 

Putničko 
vozilo 

 
SU 069-FE 

 
Fiat Punto 

 
51 

 
1242 

 
5 

 
2014 

 
04.12.2018. 

A.O. A.K. I 
A.N. 

   

 
39 

Putničko 
vozilo 

 
SU 069-XŽ 

 
Fiat Punto 

 
51 

 
1242 

 
5 

 
2014 

 
02.10.2018. 

A.O. A.K. I 
A.N. 

   

 
40 

Putničko 
vozilo 

 
SU 036-FI 

 
Renault Clio 

 
55 

 
1390 

 
5 

 
1993 

21.10.2018. 
 

A.O. A.N. 

   

 

41 
Putničko 
vozilo 

 

SU 095-AN 
 
Škoda Rapid 

 

85 
 

1598 
 

5 
 

2017 
16.11.2018. 

A.O. A.K. I 
A.N. 

   

 
42 

Putničko 
vozilo 

 
SU 095-AM 

 
Škoda Rapid 

 
85 

 
1598 

 
5 

 
2017 

16.11.2018. 
A.O. A.K. I 

A.N. 

   

 
43 

Putničko 
vozilo 

 
SU 095-AL 

 
Škoda Rapid 

 
85 

 
1598 

 
5 

 
2017 

16.11.2018. 
A.O. A.K. I 

A.N. 

   

 
44 

Putničko 
vozilo 

 
SU 095-AH 

 
Škoda Rapid 

 
85 

 
1598 

 
5 

 
2017 

16.11.2018. 
A.O. A.K. I 

A.N. 

   

45 Traktor SU AAZ-57 
Belarus 
MTZ10213 77 4750 1 2013 08.12.2018. A.O. 

   

46 Traktor SU AAZ-09 AGT 835 27 1649 1 2014 26.12.2018. A.O.    

             

SPECIFIKACIJA ELEMENATA ZA OSIGURANJE VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA SUBOTICE 2018-2019. PRIKLJUČNA VOZILA ZA TRAKTOR 

Red. 

Br. 
Tip vozila Reg.oznaka Marka vozila Masa Nosivost 

Ukupna 
masa 

Br.reg. mesta God. proizv. 
Registrovano 

do 
Vrsta 

osiguranja 

 
premija A.O. 

 

1. Prik.voz.za traktor SU 36-AAK IMT 635-019 980 3500 4480 0 2014 24.12.2018. A.O  

 

2. 

 

Prik.voz.za traktor 

 

SU 39-AAK 
Majevica 

M-3.2 327572 

 

890 
 

3200 
 

4090 
 

0 
 

2014 
 

26.12.2018. 
 

A.O 

 

 
3. 

 

Prik.voz.za traktor 

 
SU 40-AAK 

Poljostroj 
PVP-351 

 
1500 

 
presa vis. pr. 

 
0 

 
0 
 

2013 
 
26.12.2018. 

 
A.O 

 

Potrebno je dati ponudu za sledeće vrste osiguranja: 

AK- Potpuno kasko osiguranje i dopunski rizik krađe u zemlji i inostranstvu bez učešća u šteti ili sa najmanjim mogućim učešćem u šteti i to za vozila pod rednim brojem : 

1,2,3,4,5,13,17,18,19,26,27,28,29,35,36,37,38,39,41,42,43,44 

AO – Obavezno osiguranje autoodgovornosti za vozila pod rednim brojevima od 1 do 46, kao i za priključna vozila za traktor pod rednim brojevima 

1,2,3 U cilju obezbeđenja jednoobraznosti ponuda,potrebno je primeniti 4. premijski stepen,bez primene bonus-malus sistema. 

Kod konačnog obračuna premije osiguranja AO prema skadenci osiguranja vozila, obavezno primeniti bonus ili malus 

AN – Osiguranje vozača i putnika za slučaj smrti ili invaliditeta sa osiguranim sumama 200.000 odnosno 400.000 dinara za vozila pod rednim 

brojevima od 1 do 44 



 

 

Ponudu za osiguranje treba dati pojedinačno za svako vozilo,po vrstama osiguranja.Osiguranje vozila će se vršiti po isteku postojećeg osiguranja, 

tj.prema skadencama navedenim u ovoj specifikaciji. 

 

 

 

 

 

Datum                                                   MP                                   Ponuđač  

                                                                                

                                                                                                     

 



 

PODACI O SREDSTVIMA RADA 

 

PODACI O NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA 

KOJE PREDSTAVLJAJU IMOVINU GRADA SUBOTICE 

na dan 31.12.2017. 

 

Nepokretna imovina po grupi srodnosti: 

 

R.br. Grupa Količina Knjigovodstvena nabavna vrednost 

1. Stambene zgrade i stanovi 160 98.299.729,85 

2. Poslovne zgrade i poslovni prostor 965 4.611.358.904,31 

3. Nepokretna imovina 621   4.621.756.829,70 

 

Pokretna imovina po grupi srodnosti: 

 

R.br. Grupa Količina Knjigovodstvena nabavna vrednost 

1. Oprema za kopneni saobraćaj 38 39.178.668,43 

2. Kancelarijska oprema 5444 49.726.390,16 

3. Računarska oprema 750 48.485.921,11 

4. Komunikaciona oprema 685 16.412.661,89 

5. Elektronska i fotografska oprema 194 28.221.642,44 

6. Oprema za domaćinstvo 313 10.410.694,94 

7. Oprema za poljoprivredu 1 31.383,00 

8. Oprema za zaštitu životne sredine 23 14.155.694,30 

9. Medicinska oprema 2 63.384,00 

10. Merni i kontrolni instrumenti 66 5.083.295,00 

11. Oprema za kulturu 2 245.335,00 

12. Oprema za sport 51 3.913.170,00 

13. Oprema za javnu bezbednost 146 172.962.298,19 

14. Motorna oprema 30 2.070.547,20 

15. Nepokretna oprema 6 10.282.715,00 

16. Nemotorna oprema 18 547.285,60 

17. Dragocenosti 4 3.412.881,33 

18. Ostale nekretnine i oprema 76 60.547.774,84 

19. Kompjuterski softver 84 32.880.253,44 

20. Ostala nematerijalna imovina 26 326.567.991,01 
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