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,[arynlt: 12.03.2019. ro4rne

Ha ocHoay qnaHa 54. crae 12. u qflaHa 63. 3JH ("Cn. rnacHilK PC" 6p. 124112,14115 u
68/15) Korrltucrja sa jaeny na6anxy y orBopeHoM nocrynxy JHOI-I 04119 - ocnrypaFbe ilMoBHHe
Bpr.u14

l4srvrexy 6poj 1

KoHKypcHe AoKyMexraquje JHOn 04119

H apyv un a q je r,rarvr e n ilo Ko H KypcHy,qo KyM enra qr,rjy y norn aBrby:

- lll Bpcra, TexHilqKe KapaKTepilcr[Ke, KBaflilTer, Kolrr4qilHa n onlac ycnyra, HaqilH
cnpoeofieFba KoHTpone il o6ea6e[r,rBaFba rapaHqrrrje KBanurera, poK t43BplueFba, Mecro
3Bp[UeFba ycnyra, eBeHTyanHe Ao,qaTHe ycnyre I cn;
- V Ynyrcreo nonyfiaqilMa KaKo Ea caqhHe noHygy, nofq raqKou 9.1. u 9.2;
- Vl O6pa3aq noHyge, noA raqKoM 5) - Onrac nperqMera Ha6aare ycnyre;
- Vll Mogen Yroeopa.

fiorpe6no je nprnraxoM AocraBrbaFba noHy4a 3aMeHurrl o4peflene crpaHe u3 KoHKypcHe

iqoKyMeHTaquje vro.4., 12.,21.,25. u 26., cnegehru crpanan'ta.4a,12a,21a,25au26a, xoje ce
Hafla3e y npilnory.

Kaxo je Hapyvnnaq y cKna4y ca '.rnaHoM 63. crae 5. usnaenro KoHKypcHy AoKyMenraqrjy 10
(4ecer) AaHa npe ilcreKa poKa 3a no4Hor.ueFbe noHytra He npo4yxaBa ce poK 3a no.qHouJeFbe
noHyAa.

JKll ,fi*daead"'-l1ecrosa\,fiaual|yt<uha14, 160**Jlecraaau,{nen: +38't '16245 148.+381 1d215ffiAgsaxc'+381 1624840*,
fiupexmap. +381 1 I 234 582, Saueuus Aupextwpa +381 1 6 21 3 211 , &afipuxa ea}e ,,fopuna" +381 1 I 3487 3A2,

fi*Nypua cnyxfia; 4381 18 282 569, Cnyxfia xaxanusaquje: +381 16 252 249.
Haa* nacmpojetue +38't 16 234 A60, Hadaeua cnyN6a: +38'! 18 215 597.

welt: www.v*dovoell*.rs, e^rnail..affice@votl*vadle.rs. TeNyhu pauy*; 1#0-7?92-25. ldlamuquu 6p.072A4752. fifr6: 1AA524193
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА,  НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И  ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА  УСЛУГА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста услуге:
Осигурање имовине.

2. Техничке карактеристике
У складу са конкурсном документацијом и техничком спецификацијом.

3. Квалитет:
У складу са Законом, правилима о раду осигуравајућих друштава и захтевима стандарда
ISO 9001.

4. Количина и опис добара;
У складу са конкурсном документацијом и техничком спецификацијом.

5.  Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације.

6. Рок извршења услуга
За период од 01.04.2019. године до 30.11.2019. године, од 00:00 до 24:00 часова.

7. Место извршења услуга
Место извршења услуга регулисаће се на једном месту на нивоу Осигураник-Осигуравач.

IV  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 НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА

1.1. Обавезни услови   за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1.
Закон  а   и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати:
Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Услов:  Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Услов:  Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.
75. став 1. тач. 5) Закона);
5) Услов: 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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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. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке, рока
важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1.    Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
Уплата премија вршиће се у  8 једнаких месечних рата, одложено,  без камате, у року од
45 дана од дана уредно примљене исправне  фактуре, у складу са Законом о роковима
измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним  трансакцијама  ("Сл.  гласник РС"  број
119/12, 68/15 и 113/17). 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.

9.2.   Захтеви у погледу   рока и места   извршења услуга  :   
На  једном  месту  на  нивоу  осигураник-осигуравач  и  рок  је  од  01.04.2019.  године  до
30.11.2019. године од 00:00 до 24:00 часова.

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 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 буде наведена и изражена цена у понуди

Цена  коју  понуђач  искаже  у  понуди,  сходно  члану  19.  Закона,  мора  бити  исказана  у
динарима, са и без обрачунатог пореза, 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.
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.
Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у
складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

11.  Подаци  о  државном  органу  или  организацији,  односно  органу  или  служби
територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  где  се  могу  благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
при запошљавању,  условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о
јавној набавци 

Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи,  Министарства
финансија и привреде.
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту  животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: НАБАВКА УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

ПОНУДА бр. _________ од  ____.____.2019. године

НАЗИВ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ЗА

ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

1

Осигурање  од  пожара  и  неких  других  опасности  за
грађевинске објекте, опрему  и залихе са укљученим
допунским  ризиком  излива  воде  из  инсталација  на
"први ризик"

2
Осигурање од опасности провалне крађе и 
разбојништва

3 Осигурање стакла од лома

4 Осигурање опреме и инсталације од лома

5 Осигурање одговорности из делатности

ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА
(за период од 01.04.2019. до 30.11.2019. године)

ПОРЕЗ

УКУПНА ПРЕМИЈА
(за период од 01.04.2019. до 30.11.2019.године)

Услови плаћања: У 8 једнаких месечних рата, без камате.

Рок  плаћања:  Одложено  у  року  од  45  дана  од  дана  уредно  примљене  исправне
фактуре/рачуна.

Рок изласка на лицу места ради процене штете ______ (сати), од пријаве штете. 

Рок важења понуде: минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Техничка спецификација (део ХII конкурсне документације) чини саставни део ове понуде.

Обавезујемо се да ћемо набавку услуга извршити у складу са конкурсном документацијом
и осталом пратећом документацијом

У ____________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: ____.____.2019.год. _____________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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.

ЈНОП 04/19 - Осигурање имовине



Страна 25а од 34 

4.1. Цевовод сирове воде акумулација Барје - фабрика воде Горина 172.308.096,78 дин. 

4.2. Цевовод чисте воде фабрика воде Горина - резервоар Рударе 517.211.076,74 дин.

4.3. Водоводна улична мрежа 784.972.840,15 дин.

4.4. Водоводна улична мрежа у Вучју 4.556.592,16 дин.

4.5. Трафо станице и високонапонски каблови 1.827.612,72 дин.

4.6. Опрема фабрика воде Горина 16.517.696,55 дин.

4.7. Опрема сектора Канализација 428.000,00 дин.

4.8. Oпрема управне зграде 1.000.000,00 дин.

5. ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Одговорност из делатности Сума осигурања

За штету причињену трећим лицима, са укључењем запослених као
трећих  лица,  на  јединствену  суму  осигурања  за  лица  и  ствари  по
штетном  догађају  и  укупно  за  период  осигурања,  са  учешћем
осигураника  у  штетном  догађају  10%. Број  штетних  догађаја  -
неограничен.

3.000.000,00 дин.

- број запослених 297

- нето зарада у 2018. години 43.798,31 дин.

- укупан приход у 2018. години 500.819.924,00 дин.

- Посебни извори опасности - водоводнa мрежa дужине 380 км и 
канализациона мрежа дужине 177 км.

919.905.343,87 дин.

Обавеза  Осигуравача  је  да  на  основу  достављених  података  од  стране
Осигураника, изврши обрачун премије осигурања и изда полисе осигурања у складу са
датим условима из чл. 1. овог уговора, понудом, техничком спецификацијом и ценовником
услуга осигураника бр. 2659 од 20.03.2015. године и бр. 11993 од 01.11.2016. године, који
чине саставни део овог уговора и користиће се приликом обрачуна штете.

Члан 2.

Вредност премије осигурања имовине износи ____________________ динара,  без
пореза. Порез на премију  осигурања износи ____________________ динара,  тако да је
укупна вредност премије осигурања ____________________ динара.

Плаћање ће се вршити у 8 једнаких месечних рата, без камате, одложено, у року од
45 дана од дана уредно примљене исправне фактуре по издатим полисима у складу са
чланом  4.  став  1.  Закона о  роковима  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним
трансакцијама  ("Сл.  гласник  РС"  бр.  119/12,  68/15  и 113/17)  и  то на  текући рачун
Осигуравача.

Понуда,  техничка  спецификација  и  ценовник услуга  осигураника  бр.  2659  од
20.03.2015. године  и бр. 11993 од 01.11.2016. године, чине саставни део овог уговора  и
користиће се приликом обрачуна штете.

Цене утврђене понудом број ____________  од ____.____.2019. године Осигуравач
нема права да повећава за време трајања овог уговора.

Цену утврђену понудом за време извршења овог уговора,  Понуђач  може мењати
само на основу званичних статистичких индекса о промени цена у вези предмета набавке,
које издаје месечно Завод за статистику Републике Србије. 

Као  доказ  о  промени  цена  Понуђач је  дужан  да  достави  Наручиоцу  званичан
документ Републичког завода за статистику.
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Члан 3.

Осигуравач је у обавези да по закључењу уговора а најкасније у року од 3 (три)
дана  пре  почетка  периода  осигурања,  достави  Осигуранику  полисе  осигурања  по
ризицима из члана 1. овог уговора, опште и посебне услове осигурања, који ће чинити
саставни део овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да су услови осигурања из члана 1. овог уговора и
полисе, саставни део овог уговора. 

Члан 4.

Уговорне стране констатују да  књиговодствена набавна ревалоризована вредност
(фер вредност) основних средстава на дан 31.12.2018. представља основицу за обрачун
премије осигурања имовине за 2019/20. годину.

Сви  услови  и  критеријуми  за  издавање  полисе  осигурања  за  2019/20.  годину
садржани су у конкурсној документацији и члану 1. овог уговора.

Члан 5.

Уговарање осигурања,  пријава,  процена и  ликвидација  штета,  као и  регулисање
свих  међусобних  обавеза  и  потраживања,  регулисаће  се  на  једном  месту  на  нивоу
осигураник-осигуравач.

Процену и ликвидацију штета вршиће комисија за процену и ликвидацију штета.
Комисија ће радити у присуству стручњака осигураника, у циљу разјашњења евентуалних
нејасноћа по стручним питањима у току разматрања захтева за накнаду штете.

Члан 6.

Осигуравач је дужан да исплати износ накнаде штете у року од 15 дана рачунајући
од момента ликвидације штете.

Уколико износ осигуравачеве обавезе не буде утврђен у року из става 1. овог члана,
осигуравач  је  дужан  да  на  захтев  осигураника  исплати  износ  неспорног  дела  своје
обавезе на име предујма.

Члан 7.

Осигуравач се обавезује да Осигуранику при закључивању овог уговора преда: 
– уредно  потписану  и  регистровану сопствену  бланко  меницу  без  жираната  у

корист Наручиоца;
– меничнo овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене

цене услуга, са клаузулом “без протеста” и "по виђењу";
– захтев за регистрацију менице;
– картон депонованих потписа;
– ОП образац (лице овлашћено за заступање Извршиоца услуга).
Уколико услуге не буду извршаване у свему према одредбама овог Уговора и поред

могућности  наплате  претрпљене  штете  у  висини  од  10%  од  уговорене  цене  путем
финансијске гаранције, не искључује се право Осигураника да тражи и потпуну накнаду
штете.

Члан 8.

Овај уговор се закључује  за период од 01.04.2019. године до 30.11.2019. године.
Овај  уговор  може  престати  споразумно,  једностраним  раскидом  било  које  од

уговорних страна, а у сваком случају,  уговор престаје да важи истеком рока на који је
закључен.
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