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I УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Назив и адреса Осигураник: ЈКП“3.ОКТОБАР“ Бор ул. 7.Јули бр.60 Бор
Врста Осигураник: Јавно предузећеЛокална самоуправа
Интернет страница Осигураник: www.jkpbor.rs
Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
Број јавне набавке: ЈНМВ 32/2018
Врста предмета јавне набавке:Предмет јавне набавке број 32/2018 су услуге- Услуга
осигурања по партијама
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору
о привременим и повременим пословима од последица незгоде
Партија 2:Услуга осигурања имовине
Партија 3: Услуга осигурања возила од аутоодговорности
Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним возилима
Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на друштвено
корисном раду од последица незгоде
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
Партија 7: Услуга осигурања одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем
друмском превозу
Партија 8: Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од последица
незгоде
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста предмета јавне набавке:Предмет јавне набавке број 32/2018 су услуге- Услуга
осигурања по партијама
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору
о привременим и повременим пословима од последица незгоде
Партија 2:Услуга осигурања имовине
Партија 3: Услуга осигурања возила од аутоодговорности
Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним возилима
Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на друштвено
корисном раду од последица незгоде
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
Партија 7: Услуга осигурања одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем
друмском превозу
Партија 8: Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од
последица незгоде
Назив и ознака из општег речника набавке:66512000-Услуга осигурања од незгоде;
66514110-Услуга осиугурања моторних возила; 66515200-Услуга осигурања имовинe
Контакт особа: Виолета Михајловић, 030/432224, E- mail
адреса:violeta.mihajlovic@jkpbor.rs, fax: 030/445-042
Партије: Предметна јавна набавка је обликована у осам партија.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНA И ОПИС
УСЛУГA
Предмет јавне набавке је: Услуга осигурања по партијама
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по
уговору о привременим и повременим пословима од последица незгоде
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП ''3.ОКТОБАР” БОР ОД ПОСЛЕДИЦЕ
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) 171 ЗАПОСЛЕНИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, 10 НА
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И 17 ЛИЦА РАДНО АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И
ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА ПРЕМА КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ.

Осигуравач се обавезује да на име осигураног лица од последица несрећног случаја
(незгоде), исплати осигуранику следећу накнаду:
-1.000.000,00 динара за случај трајног инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за
ниже проценте инвалидитета;
-500.000,00 динара за случај смрти услед незгоде;
Уговор се закључује на период од годину дана, осигурање временски покрива време
обављања посла плус време за долазак на посао и повратак са посла, као и за време на
службеном путу.
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ:
I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА И
ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
Услове за осигурање доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора о
осигурању и исти су саставни део тог уговора.
Партија 2:Услуга осигурања имовине
Предмет осигурања су грађевински објекти и опрема према набавним књиговодственим
вредностима на дан 31.12.2018.године на суму осигурања.
I - Спецификација осигурање грђевинских и објеката, пословних контејнера, опреме
и залиха од пожара и других опасности – основни ризици
Ред.
Oпис
Грађ.објекти у Опрема у дин. Залихе у дин.
број
дин.
1

Управна зграда - приземна( површине 10.089.476,31
427 м²)
Бор, 7.Јули 60
Гаража и радионица
5.970.746,31
(укупне површине 368 м²)
Бор, 7.Јули 60

635.373,00

3

Пословна зграда–
кафилерија(површине 153 м²)
Бор, 7.Јули 60

1.785.087,46

47.777,00

4

Рециклажни центар
- сортирница површине 196 м²
-надстрешница површине 230 м²

12.940.857,03

4.537.685,00

2
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3.302.073,00

5

Магацин резервних делова
( површине 24 м²)
Бор, 7.Јули 60

6

Управа Новог гробља ( површине 209 4.822.184,76
м²)
магацин и продавница погребне
1.833.457,38
опреме
Ново гробље Бор,
Саве Ковачевића бб.
Пословни простор, цвећара Далија
1.671.687,46
( Површине 38 м²)
Бор, Николе пашића бр.10

7

879.460,00

8

Гаража бокс бр.1
Бор, Јована Дучића

205.200,00

9

Стамбена (радничка) барака
Бор, 7.Јула 54
104m2

4.609.376,00

670.342,06

9.243.986,84

206.981,00
4.845,00

1.225.524,00

9.405.076,06

10.469.510,84

10 Пословни контејнери на робној пијаци
Бор, Мајдампечка бб
Пословни контејнер-управа пијаце
14,40m2
Пословни контејнер за чуваре пијаце
12,48m2

17.000,00
6.500,00

УКУПНО44.831.032,71

•
•
•
•

Напомене:
Вредност грађ.објеката, опреме и залиха робе дате су са стањем на дан
31.12.2018.године.
Објекти у улици 7. јула бр.60 у Бору и објекти на Новом гробљу у Бору у улици Саве
Ковачевића ББ у Бору су под сталним видео надзором који прати дежурни радник у
седишту Осигураника у улици 7.Јула број 60 у Бору.
Објекат на локацији Робне пијаце у Бору има дежурног радника после истека радног
времена робне пијаце.
Објекти рециклажног центра имају инсталиран стабилни систем за дојаву пожара.
II - Спецификација осигурања опреме и залиха робе од опасности провалне крађе
“на први ризик”
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Ред.број

Предмет осигурања

1

Управна зграда Бор
7.Јули 60
Рачунари са припадајућом опремом и другим
апаратима.
Залихе робе у магацину.
Управа Новог гробља у Бору Саве Ковачевића бб
Рачунар са припадајућом опремом и другим
апаратима.
Залихе робе у продавници и магацину.

2

Сума осигурања у дин.

300.000,00
300.000,00

18.000,00
100.000,00

УКУПНО718.000,00
Напомене:
Објекти у улици 7. јула бр.60 у Бору и и објекти на Новом гробљу у Бору у улици Саве
Ковачевића ББ у Бору су под сталним видео надзором који прати дежурни радник у
седишту Осигураник у улици 7.Јула у Бору број 60.

III - Спецификација осигурања стакла од лома на стварну вредност
Ре.бр Опис
Површина
Врста стакла Вредност у динарима
.
стакла
без ПДВ-а
2
1
Управна зграда Бор
10м
Д=4мм+12мм+4 40.000,00
7.Јули 60
мм (вакум)
2
Управа Новог Гробља Бор Саве
8м2
Д=6мм
28.000,00
Ковачевића бб
3
Пословни простор, цвећара Далија
10м2
Д=6мм
35.000,00
Бор, Николе Пашића бр.10
4.
Рециклажни центар
2м2
Д=4мм+12мм+4 8.000,00
мм (вакум)
2
5.
Робна пијаца у Бору
10м
Д=4мм
21.000,00
2
6.
Зелена пијаца у НГЦ-у
10м
Д=4мм
21.000,00
7.
Стамбена радничка барака Бор
6 м2
Д=4мм
12.600,00
ул.7.Јула 54
УКУПНО: 165.600,00
Напомене:
Објекти у улици 7. јула бр.60 у Бору и објекти на Новом гробљу у Бору су под сталним
видео надзором, дежурног радника 24 часа у седишту осигураника у Бору улица 7.Јула 60.
Објекат на локацији Робне пијаце у Бору имају дежурног радника после истека радног
времена пијаце.
Партија 3: Услуге осигурања возила од аутоодговорности
ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ
Услови за осигурање:
Понуђачеви услови за обавезно осигурање од аутоодговорности и тарифе премија тог
осигурања који важе на дан достављања понуде.
Прилог:
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Табела 1. Списак возила за осигурање од аутоодговорности

STANDARDNA
STANDARDNA

BO020JŽ

0

02 8015368953

1

66

VX1145A000109525 PUTNIČKO VOZILO
0
ZFA176
PUTNIČKO VOZILO
00002807703
4161231 0005209
TERETNO V.DO 3,5 t

Регистарск НОСИВ ВАЖЕЋА
Премијски
а ознака
ОСТ ПОЛИСА
степен
ВОЗИЛА ОСИГУРАЊА
СА
ПРЕМИЈСКИМ
СТЕПЕНОМ ИЗ
ПОЛ.ОСИГУРА
ЊА
BO009ĐA 0
02 8016051271 1

STANDARDNA

BO022LŠ

2.400 kg 02 8017333009

1

3456 cm3

61

OM4035B010303

STANDARDNA

BO033RW

1.500 kg 02 8015638730

1

2499 cm3

55

BO012NR

0

02 8016380449

1

1991

1968 cm3

62

BO020JC

0

02 8017683684

1

MAHINDRA BOLERO

2006

1997 cm3

64

BO036EM

920 kg

02 8016362504

1

8

MAHINDRA BOLERO

2006

1997 cm3

64

BO022GĆ

610 kg

02 8015125951 1

9

ZASTAVA RIVAL 40,8

1996

2500 cm3

55

BO014XU

2.200 kg 02 8016832258

1

10

ZASTAVA YUGO 101 POLY 1998

1116 cm3

40,5

BO014YX

500 kg

02 8016623228

1

11

FAP 2626 BK

1985

12760 cm3

188

BO020ĐJ

1

MERCEDES LPS 2024

1970

12760 cm3

177

02 8015974853

1

13

FAP 2226 BK 6x4

1981

12760 cm3

191

FAP2226BK84457

TERETNO V.PREKO3,5 t STANDARDNA

BO021SH

02 8016816822

1

14

FAP 2628RBK32

1990

12760 cm3

191

2228RB32112986

TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARDNA

BO012MD

02 8015654737

1

15

FAP 2228 RBK

1990

11040 cm3

206

2228RBK111902

TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARDNA

BO003BR

02 8017333256

1

16

FAP 1213

1991

4460 cm3

96

36704013007402

TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARDNA

BO039AH

14.000
kg
12.000
kg
16.000
kg
15.850
kg
15.850
kg
6.340 kg

02 8015460648

12

VF1TBX3050134480 PUTNIČKO VOZILO
VOZILO ZA PREVOZ
5
UMRLIH
WV2ZZZ70ZMH092 TERETNO V.DO 3,5 t
STANDARDNA
699
MA1SN4DWC62047 TERETNO V.DO 3,5 t
STANDARDNA
059
MA1SN4DWC62047 TERETNO V.DO 3,5 t
STANDARNA
079
ZCFC405010Z01112 TERETNO V. DO 3,5 t
STANDARDNA
0
VX1128A000108601 TERETNO V.DO 3,5 t
STANDARDNA
8
2226VBADR99159 TERETNO V. PREKO 3,5 STANDARDNA
t
3663661 0000364
TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARDNA

02 8017586382

1

17

FAP 1921

1992

11040 cm3

154

1921BK36115374

TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARDNA

BO017RK

02 8017142269

1

18

FAP 1921 BK

1991

11040 cm3

151

1921BK36115379

BO036HK

02 8017195127

5

19

MERCEDES 1213-42

1992

5675 cm3

96

36700513 008733

TERETNO V. PREKO 3,5 STANDARDNA
t
TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARNA

10.450
kg
10.450
kg
0

02 8015936506

1

147

1921BK36118395

TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARDNA

BO036CI

10.500
kg

02 8016285523

1

Р.Б.

МАРКА И ТИП ВОЗИЛА

ГОД

РАД.
ЗАПР.

КW

1

ZASTAVA KORAL 1,1

2005

1116 cm3

40

2

FIAT PUNTO 1,7

1999

1698 cm3

46

3

MERCEDES BENZUNIMOG 416
OM 40/35 B

1970

3782cm3

1974
1990

6

RENAULT TRAFIC TB2B
T1400
VW TRANSPORTER T4

7

4
5

20

FAP1921 BK

1994

11040 cm

3

БР.ШАСИЈЕ

ВРСТА ВОЗИЛА

TERETNO V. DO 3,5 t
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НАМЕНА ВОЗИЛА

BO020JĆ

BO20RB

21

14.OKTOBAR ULT 160

1989

118

9419

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

BOAAA31

0

02 8016305560

1

22

14.OKTOBAR ULT 100

1990

78

7006

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

SOBOR157 0

02 8017656730

1

23

TEREX 970

2006

74

STANDARDNA

BOAAA93

0

02 8016326442

1

STANDARNA

SOBOR184 0

02 8017657415

1

39

SMFH64TC06EGM7 RADNA MAŠINA
454
CAT048DCBXCO21 RADNA MAŠINA
91
119133
RADNA MAŠINA

24

CATERPILAR 428D

2005

25

KRAMER 312 SE

1991

26

IMT 539-389

2003

3330 cm3

STANDARDNA

SOBOR169 0

02 8017657068

1

26,7

301298376

TRAKTOR

STANDARNA

BOAAA36

0

02 8016868385

1

27

JINMA JM354

2006

2000 cm3

25,7

06121800458

TRAKTOR

STANDARDNA

BOAAA07

0

02 8015233714

1

28

MULTIONE CSF SL 40 D

2011

954 cm3

26

M325197

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

BOAAA42

0

02 8017310718

1

29

JONSTON SWEEPER C 50 2004

2776 cm3

54

BOAAF57

1.300 kg 02 8016365622

1

30

FAP 1213/36

1982

5675 cm3

95,6

SA92VM50X420687 RADNA MAŠINA
AUTOČISTILICA
42
36704013 007424
TERETNO V.PREKO 3,5 t CISTERNA

BO011IĐ

5.800 kg 02 8016072194

1

31

FAP 1213/36

1991

8000 cm3

96

36700312 000429

BO011IF

5.600 kg 02 8016050737

1

32

IVECO AD 190 T31

2006

7790 cm3

228

BO015EY

FAP VATROSPREM
1616BD
FAP 1620/BD48 4x2

1980

11040 cm3

147

BO007VD

10.500 02 8016669700
kg
8.100 kg 02 8015551701

1

33

WJMA1VNS20C166 TERETNO V.PREKO 3,5 t CISTERNA
866
PUS75029800008 TERETNO V.PREKO 3,5 t CISTERNA

1990

11040 cm3

147

1620BD48113164

TERETNO V.PREKO 3,5 t AUTOSMEĆAR

BO029RY

5.450 kg 02 8015459913

1

2000

11309 cm3

180

5.800 kg 02 8015246724

1

2006

5900 cm3

132

BO014FB

5.300 kg 02 8016403712

1

37

IVECO ML 180 E 24

2006

5880 cm3

176

BO015LĐ

7.300 kg 02 8016754270

1

38

FAP RESOR 1620 BD

1988

11040 cm3

147

WDB6520031K4698 TERETNO V.PREKO 3,5 t AUTOSMEĆAR
35
ZCFA1ED02024870 TERETNO V.PREKO 3,5 t AUTOPODIZAČ
58
ZCFA1TJ020248965 TERETNO V.PREKO 3,5 t AUTOSMEĆAR
4
FAP1620BD106991 TERETNO V.PREKO 3,5 t AUTOSMEĆAR

BO019LC

36

MERCEDES BENZ 1824
3900
IVECO ML 120 E 18

5.240 kg 02 8017103295

1

5.720 kg 02 8016305842

1

BO004AAA 4.000 kg 02 8015233359

1

BOAAĆ91

0

02 8017683825

1

BO16AAA

4.000 kg 02 8016868435

1

BO023HŽ

0

02 8016636295

1

34
35

39

10000 cm3

2200 cm3

73

TERETNO V.PREKO 3,5 t CISTERNA

MERCEDES BENZ ATEGO 2002
1828
BRANEX 4K BRANEX
2008

6374 cm3

205

xxxxxxx

xxxx

RADOJE DAKIĆ MG 145
GREJDER
FAK LOZNICA 443,1

1985

8280 cm3

107

WDB9505011K7818 TERETNO V.PREKO 3,5 t AUTOSMEĆAR
94
000020
PRIKLJUČNO VOZILO
STANDARDNA
ZA TRAKTOR
0658
RADNA MAŠINA
STANDARDNA

2001

xxxxxxx

xxxx

1674

1998

2299 cm3

72

44

MERCEDES BENC 638
VITO
CITROEN AX 14 TG

1991

1360 cm3

38

45

JONSTON SWEEPER C 50 2006

2776 cm3

55

46

MERCEDES LATEGO 2628 2002

6374 cm3

205

40
41
42
43

PRIKLJUČNO VOZILO
STANDARDNA
ZA TRAKTOR
VSA6381741318067 PUTNIČKO VOZILO
VOZILO ZA PREVOZ
6
UMRLIH
VF7ZAZU0015ZU80 PUTNIČKO VOZILO
STANDARDNA
52
SA92VM40X630681 RADNA MAŠINA
AUTOČISTILICA
30
WDB9506021K7928 TERETNO V.PREKO 3,5 t AUTOSMEĆAR
41

9|108

BO035DČ
BO027VO

1

ODJAVLJEN 0
BOAAF09

0

02 8016051099

2

BO021YN

12.380
kg

02 8015699435

1

BO030KC

224

VX1103A000002844 PUTNIČKO VOZILO
STANDARDNA
1
4900098946
TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARDNA

xxxxxxx

xxxx

32655

ODJAVLJEN 14000

2002

5657 cm3

125

BO033OZ

7820

02 8016706205

3

FORD FOCUS

2003

1753 cm3

38

BO032UZ

0

02 8015963344

3

52

FORD TRANZIT CONECT

2003

1753 cm3

55

BO032UX

550kg

02 8015965000

3

53

JCB 4CXSM

2003

3990 cm3

74,6

BOAAD24

/

02 8016393970

3

54

ULT 160C

1985

10000 cm3

118

FAP1417BK3611964 TERETNO V.PREKO 3,5 t CISTERNA
8
WFONXXGCDN3E8 PUTNIČKO VOZILO
STANDARDNA
2596
WFOTXXTTPT3Y10 TERETNO V. DO 3,5 t
STANDARDNA
296
SLP4CXTS3E09403 RADNA MAŠINA
STANDARDNA
82
9222
RADNA MAŠINA
STANDARDNA

BOAAE16

/

02 8015819165

4

55

RENAULT PREMIUM
270,19 BO
MERCEDES BENC V 220
CDI
MERCEDES BENC ATEGO
1828L
JOHN DEERE 3140 AB

2003

6174 cm3

202

TERETNO V.PREKO 3,5 t AUTOSMEĆAR

BO32VI

7150

02 8016051685

3

2003

2148cm3

90

2003

6374cm3

205

1983

5839cm3

68

VF622ACB0001017
48
WDF638294135327
95
WDB9505311K8689
98
456807L

TRAKTOR

STANDARDNA

NIABA24

NOVO

1984

3

28,7

801178441

TRAKTOR

STANDARDNA

NIABA23

NOVO

47

ZASTAVA FLORIDA IN L

48

1572 cm3

72

14702 cm3

49

TAM MAGIRUS 310D 22 FS 1979
6X4
UTVA P-20K
1990

50

FAP 1417BK/36

51

56
47
58
59

IMT 539

2006

2500cm

PRIKLJUČNO VOZILO

STANDARDNA

BO031ĐG

VOZILO ZA PREVOZ ZA024XV
UMRLIH
TERETNO V.PREKO 3,5 t STANDARDNA
NI166ZK

02 8016252747

1

12940 кg 02 8015655007

3

PUTNIČKO VOZILO
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NOVO
10060

NOVO

Партија 4. Услуге осигурања стакала на теретним и теретним – радним возилима
Услови за осигурање су:
Понуђачеви услови за каско осигурање свих стакала стандардно уграђених на теретним и теретно – радним возилима од ризика лома и оштећења без учешћа Осигураник у
штети.
Прилог:
Табела 2.
Списак теретних и теретно - радних возила за осигурање стакала
Р.Б.
МАРКА И ТИП ВОЗИЛА
ГОД
КW
БР.ШАСИЈЕ
ВРСТА ВОЗИЛА
НАМЕНА ВОЗИЛА
НОСИВОСТ
ВОЗИЛА

1

MERCEDES-UNIMOG 416

1970

66

4161231 0005209

TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARDNA

2.400 kg

РЕГИСТАРСК
СУМА
И БРОЈ
ОСИГУРАЊА У
ДИНАРИМА
BO 022 - LŠ
127.000,00

2

OM 40/35 B

1974

61

OM4035B010303

TERETNO V. DO 3,5 t

STANDARDNA

1.500 kg

BO 009 EG

67.000,00

3

1990

55

VF1TBX30501344805

PUTNIČKO VOZILO

BO 012 NR

91.000,00

1991

62

WV2ZZZ70ZMH092699

TERETNO V.DO 3,5 t

VOZILO ZA PREVOZ
UMRLIH
STANDARDNA

0

4

RENAULT TRAFIC TB2B
T1400
VW TRANSPORTER

0

BO 020 JC

85.000,00

5

ZASTAVA RIVAL 40,8

1996

55

ZCFC405010Z011120

TERETNO V. DO 3,5 t

STANDARDNA

2.200 kg

BO 014 XU

95.000,00

6

ZASTAVA YUGO 101 POLY 1998

40,5

VX1128A0001086018

TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARDNA

500 kg

BO 014 YX

60.000,00

7

FAP 2626 BK

1985

188

2226VBADR99159

TERETNO V. PREKO 3,5 t

STANDARDNA

14.000 kg

BO 020 ĐJ

88.000,00

8

MERCEDES LPS 2024

1970

177

3663661 0000364

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

12.000 kg

BO 020 JĆ

127.000,00

9

FAP 2226 BK 6x4

1981

191

FAP2226BK84457

TERETNO V.PREKO3,5 t

STANDARDNA

16.000 kg

BO 021 SH

88.000,00

10

FAP 2628RBK32

1990

191

2228RB32112986

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

15.850 kg

BO 012 MD

88.000,00

11

FAP 2228 RBK

1990

206

2228RBK111902

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

15.850 kg

BO 003 BR

88.000,00

12

FAP 1213

1991

96

36704013007402

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

6.340 kg

BO 039 AH

127.000,00

13

FAP 1921

1992

154

1921BK36115374

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

10.450 kg

BO 017 RK

88.000,00

14

FAP 1921 BK

1991

151

1921BK36115379

TERETNO V. PREKO 3,5 t

STANDARDNA

10.450 kg

BO 036 HK

88.000,00

15

MERCEDES 1213-42

1992

96

36700513 008733

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARNA

0

BO 020 RB

127.000,00

16

FAP1921 BK

1994

147

1921BK36118395

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

10.450 kg

BO 036 CI

88.000,00

17

FAP 1213/36

1982

95,6

36704013 007424

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

5.800 kg

BO 011 IF

127.000,00

18

FAP 1213/36

1991

96

36700312 000429

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

5.600 kg

BO 011 IĐ

127.000,00

19

IVECO AD 190 T31

2006

228

WJMA1VNS20C166866

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

10.500 kg

BO 015 EY

95.000,00

20

FAP VATROSPREM 1616
BD
FAP 1620/BD/48 4x2

1980

147

PUS75029800008

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

8.100 kg

BO 007 VD

88.000,00

1990

147

1620BD48113164

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

5.450 kg

BO 029 RY

88.000,00

21
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22

MERCEDES BENZ 1824

2000

180

WDB6520031K469835

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

5.800 kg

BO 019 LC

127.000,00

23

IVECO ML 120 E 18

2006

132

ZCFA1ED0202487058

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOPODIZAČ

5.300 kg

BO 014 FB

95.000,00

24

IVECO ML 180 E 24

2006

176

ZCFA1TJ0202489654

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

7.300 kg

BO 015 LĐ

95.000,00

25

FAP RESOR 1620 BD

1988

147

FAP1620BD106991

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

5.240 kg

BO 033 DČ

88.000,00

26

MERCEDES ATEGO 1828 2002
4X2
MERCEDES LATEGO 2628 2002

205

WDB9505011K781894

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

5.720 kg

BO 021 YN

127.000,00

205

WDB9506021K792841

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

12.380 kg

BO 027 VO

127.000,00

TAM MAGIRUS 310 D 22
FS 6X4
FAP 1417BK/36

1979

224

4900098946

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

12940

BO031-ĐG

88.000,00

2002

125

FAP1417BK36119648

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

7820

BO 033 OZ

127.000,00

MERCEDES BENC 638
VITO
FORD TRANZIT CONECT

1998

72

VSA63817413180676

PUTNIČKO VOZILO

0

BO 023 HŽ

85.000,00

2003

55

WFOTXXTTPT3Y10296

TERETNO V. DO 3,5 t

VOZILO ZA PREVOZ
UMRLIH
STANDARDNA

550kg

BO032-UX

127.000,00

RENAULT PREMIUM
270,19 BO
MERCEDES BENC V 220
CDI
MERCEDES BENC ATEGO
1828L
FORD FOKUS

2003

202

VF622ACB000101748

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

7150

BO032-VI

88.000,00

2003

90

WDF63829413532795

PUTNIČKO

ZA 024 XV

85.000,00

2003

205

WDB9505311K868998

TERETNO V.PREKO 3,5 t

VOZILO ZA PREVOZ
UMRLIH
STANDARDNA

NI 166 ZK

127.000,00

2003

38

VFONXXGCDN3682596

PUTNIČKO

2006

72

VX1103A0000028441

PUTNIČKO

ZASTAVA KORAL 1.1

2005

40

VX1145A0001095250

PUTNIČKO

FIAT PUNTO 1,7

1999

46

ZFA1760002807703

PUTNIČKO

BO 032 UZ
BO 030 KC
BO 009 ĐA
BO 020 JŽ

70.000,00

ZASTAVA FLORIDA IN L

27
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
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STANDARDNA
STANDARDNA
STANDARDNA
STANDARDNA

10060

60.000,00
60.000,00
70.000,00

Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на друштвено
корисном раду од последица незгоде
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА РАДНО АНГАЖОВАНИХ НА ОСНОВУ УГОВОРА О
ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА НА ЈАВНИМ РАДОВИМА У ЈКП
''3.ОКТОБАР” БОР
БРОЈ ЛИЦА КОЈИ ЋЕ БИТИ РАДНО АНГАЖОВАНА НА ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ
ПОСЛОВИМА НА ЈАВНИМ РАДОВИМА У 2018./2019. ГОДИНИ БИЋЕ 40 ЛИЦА, КОЈА ЋЕ
ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ ЧИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА, НА
ПЕРИОД ОСИГУРАЊА ОД 12 МЕСЕЦИ, ПРЕМА КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ.
БРОЈ ЛИЦА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ, КОЈИ ЋЕ БИТИ РАДНО
АНГАЖОВАНА НА ДРУШТВЕНО КОРИСНОМ РАДУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БОР“
У БОРУ У 2017./2018. ГОДИНИ БИЋЕ 30 ЛИЦА, ПРЕМА КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ, КОЈА ЋЕ
ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ ЧИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛАНА
ПЕРИОД ОСИГУРАЊА ОД 12 МЕСЕЦИ.

Осигуравач се обавезује да на име осигураног лица од последица несрећног случаја (незгоде),
исплати осигуранику следећу накнаду:
-1.000.000,00 динара за случај трајног инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за ниже
проценте инвалидитета;
-500.000,00 динара за случај смрти услед незгоде;
Уговор се закључује на период од дванаест месеци, осигурање временски покрива време
обављања посла плус време за долазак на посао и повратак са посла.
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ:
I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА И
ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
Услове за осигурање доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора о осигурању и
исти су саставни део тог уговора.
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
Подаци за осигурање
Број запослених 171 запослени на неодређено време, 10 на одређено време и 17 лица радно
ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима према кадровској
евиденцији.
Укупан приход Осигураник у 2017. години износио је 219.380.907,00 динара.
Осигураник обавља комуналне делатности са претежном шифром делатности 3811 –
сакупљање отпада који није опасан.
Сума осигурања за лица и ствари износи 1.000.000,00 динара.
Агрегатна сума осигурања за лица и ствари износи 3.000.000,00 динара.
Понуду дати без учешћа Осигураник у штети.
Осигурава се општа одговорност у оквиру које се покрива: грађанско правна
вануговорна одговорност Осигураник за штете настале смрћу, повредом тела или
здравља, као и оштећења или уништења ствари трећих лица настале као последица
чињења, односно пропуштања чињења насталих из делатности Осигураник; и
одговорност за штету коју запослени и лица радно ангажована по уговору о
привременим и повременим пословима претрпе на раду или у вези са радом, за 40 лица
радно ангажована на привременим и повременим пословима на јавним радовима у
2018./2019. години за 30 лица корисника новчане социјалне помоћи, који ће бити радно
ангажована на друштвено корисном раду преко центра за социјални рад „бор“ у бору у
2017./2018. години и 9 лица на стручном оспособљавању.
Додатне информације које могу бити од значаја:
Поред претежне делатности осигураник обавља и делатности које се односе на уређење
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и одржавање паркова и зелених површина; уређење и одржавање гробља и погребних
услуга; зимско одржавање саобраћајница у граду и некатегорисаних путева; на
одржавање хигијене у заједничким деловима стамбених зграда; на одржавање хигијене
и чување робне пијаце, без одговорности за робу закупаца, робних тезги и киоска у
својини закупаца; на делатност зоохигијенске службе и ветеринарске амбуланте за
кућне љубимце; који се односе на оправку моторних возила, радних и грађевинских
машина за сопствене потребе.
Партија 7: Услуга осигурања одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем
друмском превозу
Предмет овог осигурања је осигураникова одговорност као превозиоца према кориснику
превоза на основу Закона о уговорима о превозу у друмском саобраћају и Закона о
облигационим односима, која покрива грађанско - правну одговорност превозиоца за
потпун или делимичан губитак или оштећење ствари предатих на превоз као и за
кашњење са испоруком ствари.
Предмет превоза је ломљени и дробљени камен (ризла), земља и вода. Уговор се
закључује на период од годину дана , без учешћа осигураника у штети. Сума осигурања
(лимит покрића) кумулативно током периода осигурања по превозном средству износи
највише 200.000,00 динара.
Табела 1:- Подаци о превозним средствима
Редни Марка, тип и намена возила
Носивост
Регистарска
број
возила kg
ознака
1
FAP 1921BK камион кипер
10500
BO 036CI
2
FAP 1921 камион кипер
10450
BO 017RK
3
FAP 1921BK камион кипер
10500
BO 036HK
4
FAP 22226BK 6X4 камион кипер
16000
BO 021SH
5
FAP 2228RBK камион кипер
15850
BO 003BR
6
MAGIRUS 310 D 22FS 6X4 камион кипер
12940
BO 031ĐG
7
FAP 2626BK камион кипер
14000
BO 020ĐJ
8
FAP 2628RBK 32 камион кипер
15850
BO 012MD
9
MERCEDES ATEGO 1828L камион кипер
10060
NI 166ZK
10
MERCEDES LPS 2024 камион кипер
12000
BO 020JĆ
11
FAP 1213 FAMOS 32K камион кипер
6340
BO 039AH
12
FAP 1417BK/36 камион аутоцистерна
7820
BO 033OZ
Партија 8: Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од
последица незгоде
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА НА СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ У ЈКП ''3.ОКТОБАР”
БОР ОД ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) 7 ЛИЦА НА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ И
2 ЛИЦА НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, ПРЕМА КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ.
Осигуравач се обавезује да на име осигураног лица од последица несрећног случаја
(незгоде), исплати осигуранику следећу накнаду:
-1.000.000,00 динара за случај трајног инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за
ниже проценте инвалидитета;
-500.000,00 динара за случај смрти услед незгоде;
Уговор се закључује на период од годину дана, осигурање временски покрива време
обављања стручног оспособљавања плус време за долазак на стручно оспособљавање и
повратак са стручног оспособљавања, као и за време на службеном путу.
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ:
I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА И
ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
Услове за осигурање доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора о
осигурању и исти су саставни део тог уговора.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Ред.број
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
МОРА ДА ИСПУНИ
1
Право на учешће у поступку има Изјава о испуњавању услова из чл. 75. и 76.
понуђач ако је регистрован код ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности
надлежног органа, односно уписан у (на обрасцу из конкурсне документације)– под
одговарајући регистар.
пуном моралном, материјалном и кривичном
2
Право на учешће у поступку има одговорношћу, оверенупечатом и потписану од
понуђач уколико он и његов законски стране одговорног лица понуђача, којом
заступник није осуђиван за неко од понуђач потврђује да испуњава обавезне и
кривичних дела као члан организоване додатне услове за учешће у поступку јавне
криминалне групе, није осуђиван за набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН, дефинисане овом
кривична дела против привреде, конкурсном документацијом.
кривична дела против животне средине, Напомена:
У случају да понуду подноси група
кривично дело примања или давања •
понуђача, Изјава мора бити потписана од
мита, кривично дело преваре.
стране овлашћеног лица сваког понуђача из
3
Право на учешће у поступку има групе понуђача и оверена печатом;
У случају да понуђач подноси понуду са
понуђач ако је измирио доспеле порезе •
и друге јавне дажбине у складу са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
прописима Републике Србије или Изјаву подизвођача (на обрасцу из конкурсне
стране државе када има седиште на документације)потписане
од
стране
њеној територији.
овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.

4

Понуђач је дужан да при састављању
понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права
интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
5
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за
обављање делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да
понуђачу није престала да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с
тим да та потврда не може бити старија од шест месеци од дана објављивања
позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки ( датум објављивања је
15.03.2018.године).
НАПОМЕНЕ:
•
Понуђач има обавезу да, као доказ да испуњава услове под редним бројем 1.- 4.
достави потписану и оверену Изјаву о испуњавању услова из члана 75. и 76. ЗЈН, на
обрасцу из конкурсне документације. Овај доказ је дужан да достави понуђач који наступа
самостално, понуђач који наступа са подизвођачем и сваки члан из групе понуђача који
чине заједничку понуду,
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•
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач има обавезу да, као доказ
да испуњава услове под редним бројем 1. – 4. достави потписану и оверену Изјаву о
испуњавању услова које подизвођач мора да испуни из члана 75. и 76. ЗЈН, на обрасцу из
конкурсне документације.
•
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова. Уколико понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
•
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Осигуранико 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.
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: _____________________________________________________________
Седиште (место, улица и број): _________________________________________________
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ОИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН - У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 32/2018
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу, као заступник горе наведеног понуђача, изјављујем да наведени понуђач
испуњава све обавезне и додатне услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку број 32/2018 - Услуга осигурања по
партијама
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору
о привременим и повременим пословима од последица незгоде
Партија 2:Услуга осигурања имовине
Партија 3: Услуга осигурања возила од аутоодговорности
Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним возилима
Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на друштвено
корисном раду од последица незгоде
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
Партија 7: Услуга осигурања одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем
друмском превозу
Партија 8: Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од
последица незгоде
•
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
•
Понуђач 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;
•
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.
•
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за
обављање делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да понуђачу
није престала да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с тим да та потврда
не може бити старија од шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуде
на Порталу јавних набавки ( датум објављивања је 15.03.2018.године).
Напомена:
У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати
наведне услове.
Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача.
Сваки члан групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.
Место:____________________
Датум:_____________________
Потпис одговорног лица понуђача,
М.П.
______________________________
Напомена: Заокружити партију за коју се потписује изјава.
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Јавна набавка број 32/2018
Назив подизвођача: _____________________________________________________________
Седиште (место, улица и број): _________________________________________________

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
ОИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН - У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 32/2018
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу, као заступник горе наведеног подизвођача, изјављујем да наведени
подизвођач испуњава све обавезне и додатне услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку број 32/2018 - Услуга
осигурања по партијама
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору
о привременим и повременим пословима од последица незгоде
Партија 2:Услуга осигурања имовине
Партија 3: Услуга осигурања возила од аутоодговорности
Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним возилима
Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на друштвено
корисном раду од последица незгоде
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
Партија 7: Услуга осигурања одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем
друмском превозу
Партија 8: Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од
последица незгоде
• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• Понуђач 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;
• 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.
Напомена:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвршиоцу, дужан је да за
подизвођач достави попуњен и од стране подизвођач потписан и печатом оверен овај
образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођачаа, овај образац изјаве
фотокопирати за сваког подизвођач).
Место:____________________
Датум:_____________________

М.П.

Потпис одговорног лица подизвођача,
_________________________________________

Напомена: Заокружити партију за коју се потписује изјава
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•

•

•
•

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију,
проуче све њене делове и сваки појединачни документ.
Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну
документацију и позив за подношење понуда.
УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава
Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:
- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 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;
- 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;
ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75., став 1
ЗЈН, наведених у конкурсној документацији се доказује на следећи начин:
1. Образац 1: ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку
јавне набавке мале вредности (уколико понуђач понуду подноси самостално; уколико
понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу; уколико понуду подноси
група понуђача-за свеучеснике у заједничкој понуди);
Копија важеће дозволе Народне банке Србије за обављање делатности за коју даје понуду
и потврду Народне банке Србије да понуђачу није престала да важи дозвола за
обављање делатности осигурања, с тим да та потврда не може бити старија од шест
месеци од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки
( датум објављивања је 15.03.2018.године).
2. Образац 2: ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у
поступку јавне набавке мале вредности (уколико понуђач делимично извршење набавке
поверава подизвођачу).
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
4.1. Понуђач доставља понуду непосредно или путем поште у једном збирном затвореном
омоту (коверти или кутији), затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
4.2. Понуду доставити на адресу: ЈКП „3.ОКТОБАР“БОР, ул.7.Јули бр.60, 19210 Бор, са
назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Услуга осигурања по партијама са
назнаком за коју се партију подноси понуда, ЈНМВ БРОЈ 32/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“. На
полеђини омота навести назив и адресу понуђача.
4.3. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Осигураник до
23.03.2018.године до 11,00 часова.
4.4. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини омота (коверте) је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у
заједничкој понуди.
4.5. 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.
4.6. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима који су саставни део конкурсне
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документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач
попуњава читко (откуцати или написати хемијском оловком штампаним словима), јасно и
недвосмислено.
4.7.Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између
редова.Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да исту избели
коректором и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
4.8.Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и
потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише
понуду у име понуђача.
4.9. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да
обрасце дате у конкурсној документацији 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 обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу,
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде.
4.10. Понуда мора да садржи следеће:
•
Доказе којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће
понуђача у поступку јавне набавке из чланa75. и 76. ЗЈН;
•
Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде;
•
Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатомМодел уговора;
•
Попуњенa, потписанa и оверенa печатом Изјава о независној понуди;
•
Попуњенa, потписанa и оверенa печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. ЗЈН.
•
Попуњен, потписан и оверен печатом Образац структуре понуђене цене (попуњен,
потписан и печатом оверен);
•
Дозволу Народне банке Србије за обављање делатности за коју даје понуду
ипотврду Народне банке Србије да понуђачу није престала да важи дозвола за
обављање делатности осигурања, с тим да та потврда не може бити старија од шест
месеци од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних
набавки ( датум објављивања је 15.03.2018.године).
Напомена 1: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину
понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави од стране понуђача попуњен,
потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је
понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.
Напомена 2: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале
вредности, - Образац изјаве о независној понуди и - Образац изјаве о поштовању обавеза
из члана 75. став 2. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев: Образац изјаве о испуњавању услова из
члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности, - Образац изјаве о независној
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•
•
•

понуди и - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. ЗЈН.
Уколико било који од наведених елемената понуде недостаје или није достављен у складу
са упутствима из позива за подношење понуда и конкурсне документације, таква понуда
ће бити одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати.
ПАРТИЈЕ
5.1. У овом поступку јавне набавке предмет јавне набавке је обликован у осам партија.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
6.1. Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
7.1.Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
7.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
7.3. Понуђач је дужан да на коверти назначи да се ради о измени, допуни, односно
опозиву понуде за јавну набавку.
7.4. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „3.ОКТОБАР“БОР,
ул.7.Јули бр.60, 19210 Бор, са назнаком:
„ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ УСЛУГА –
Услуга осигурања по
партијама, ЈНМВ БРОЈ 32/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Услуга осигурања по партијама, ЈНМВ
БРОЈ 32/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Услуга осигурања по партијама, ЈНМВ
БРОЈ 32/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –
Услуга осигурања по
партијама, ЈНМВ БРОЈ 32/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“.
7.5. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на полеђини омота (коверте или кутије) је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у
заједничкој понуди.
7.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
8.1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
8.2.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8.3. У Обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8.4. Понуђач може да поднесе понуду за целокупну набавку или за сваку појединачну
партију.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
9.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да у Обрасцу понуде наведе називи седиште подизвођача, а
уколико уговор између Осигураник и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
9.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у Обрасцу понуде
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.
9.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о
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подизвођачу“ из конкурсне документације.
9.4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став
1. тачка 5) овог ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
9.5. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
9.6. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
9.7. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
10.1. Понуду може поднети група понуђача.
10.2.Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде треба навести називе и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
10.3. Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи
податке из чл. 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН, и то податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
10.4. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и
потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.
10.5. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) ЗЈН о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77.
ЗЈН, док доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) доставља понуђач из
групе понуђача за онај део набавке који извршава, а за који је неопходна испуњеност тог
услова. Остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.
10.6. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Плаћање премије се врши у 12 месечних рата, без камате, изузев за партије 3 и 4, за
које се плаћање врши приликом издавања полиса осигурања.
11.2. Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) данани дужи од 45 (четрдесетпет)
дана, у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2018), рачунајући од
дана службеног пријема исправног рачуна.
11.3. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана завршетка
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, не може мењати понуду.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
12.1. Валута понуде је у динарима.
12.2. Јединичне цене услуга-премије у понуди морају бити исказане у динарима, без
урачунатог пореза на неживотно осигурање, и да обухватају све трошкове које су везане за
извршење набавке- предмета јавне набавке.
12.3. Јединичне цене услуга-премија које су наведене у обрасцу понуде имаће карактер
ценовника и њихов збир биће основ за упоређивање и рангирање понуда.
12.4. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена-премија, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
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12.5 Цене у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има на реализацији предметне јавне набавке. Цена је
фиксна и не може се мењати, изузев цене обавезног осигурања аутоодговорности,
на основу одлуке надлежног државног органа.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГДЕ СЕ МОГУ ДОБИТИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ И СЛ.
13.1. Позив за подношење понуда за ову јавну набавку није објављен на страном језику,
те ови подаци нису неопходни за ову јавну набавку.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
14.1. У овом поступку јавне набавке које спроводи ЈКП“3.ОКТОБАР“БОР нису потребна
средства финансијског обезбеђења.
15. ЗАШТИТУ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКАКОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
15.1. Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. Сва комуникација у поступку јавне
набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано лице може, у писаном
облику, тражити од Осигураник 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 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три дана од дана пријема
захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Осигураник.
Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити: поштом на адресуЈКП
„3.ОКТОБАР“БОР, ул. 7.Јули бр.60, са назнаком: "Захтев за додатним информацијама или
објашњењимаконкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број
32/2018", послати факсом на тел. број: 030/445-042 или електронском поштом на адресу
violeta.mihajlovic@jkpbor.rs
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, заинтересована лица су дужна да предметну конкурсну
документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне информације и
објашњења, потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу. Заинтересована лица су
дужна да прате Портал јавних набавки РС и интернет страницу Осигураник кaко би
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне
документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН о јавним набавкама
("Сл.Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене, допуне и појашњења
конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки РС и на својој интернет
страници.
17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
17.1. Наручилац може, после отварања понуда и приликом стручне оцене понуда да
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и
вредновању понуда.
17.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно код његовог
подизвођача. Наручилац ће писаним путем тражити од понуђача додатна објашњења и
евентуални датум увида (контроле) код понуђача или његовог подизвођача.
17.3.Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
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уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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.
18. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог
лица – да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или
допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки РС и интернет страници Осигураник.
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН о јавим набавкама,
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за
подношење понуда на Порталу јавних набавки РС и интернет страници Осигураник. У
случају продужења рока за подношење понуда сва права и обавезе Осигураник и понуђача
које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том
продуженом крајњем року за подношење понуда.
19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда и приликом стручне оцене понуда да захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању
понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно код његовог
подизвођача. Наручилац ће писаним путем тражити од понуђача додатна објашњења и
евентуални датум увида (контроле) код понуђача или његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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.
20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1. поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.Докази који представљају негативну референцу наведени су
у члану 82. став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који
се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
21. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
21.1. Предметни поступак јавне набавке није преговарачки, тако да не постоје елементи о
којима ће се преговарати.
22. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ
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ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
22.1. Избор најповољније понуде за сваку партију вршиће ће се применом критеријума
„Најнижа понуђена цена“. Под најнижом понуђеном ценом Наручилац подразумава
најнижу понуђену цену премије осигурања.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана
понуда понуђача који је понудио краћи рок за исплату штете.
23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезекоје
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Наводе којима потврђује да испуњава услове из претходног става, понуђач доставља у
облику изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу(дата у конкурсној
документацији – поглавље XII), потписануод стране овлашћеног лица понуђача и
оверенупечатом понуђача.
24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке, и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања Осигураник противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње Осигураник, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Осигураник 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. овог 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 става 3. члана 149 ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на
Порталу јавних набавки РС, и сајту Осигураник.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Осигураник предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки РС и својој интернет страници,најкасније у року од два
дана од пријема захтева за заштиту права.
У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели
уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту
права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Осигураник односно
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Републичке
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
Чланом 151. ЗЈН о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15 ЗЈН)
прописана је садржина захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број:
840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или
253; позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права; сврха: такса за ЗЗП; назив Осигураник; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ).
Упутство за уплату таксе дато је на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набаваки: www.kjn.gov.rs.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15).
25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда,
Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту
права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова
за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за
подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора,
односно учинити му доступним уговор о јавној набавци. У случају одустајања од
закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који
је следећи на утврђеној ранг листи.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Осигураник за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: 32/2018
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања по партијама
Понуда број _______________ од ________________ 2018.године.
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору
о привременим и повременим пословима од последица незгоде
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив понуђача
Седиште
Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лицеза потисивање
уговора
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1
2

Назив подизвођача
Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

16

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10 Број телефона
11 Број телефакса
12 e-mailадреса
13 Особа за контакт
14 Овлашћено лице
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно
је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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Предмет набавке: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по
уговору о привременим и повременим пословима од последица незгоде
Редни
број

Осигурани случајеви

Осигуране суме у
динарима

1.

Трајни инвалидитет

1.000.000,00

2.

Смрт услед незгоде

500.000,00

Вредност
Укупна годишњa премијa за
годишње
171 запослених на
премије по
неодређено време, 10
запосленом и запослених на одређено
радно
време и 17 радно
ангажованом ангажованом лицу по
лицу по уговору уговору о привременим и
о привременим повременим пословима
и повременим динарима, без пореза
пословима у
динарима, без
пореза

Укупна годишња премија осигурања у динарима, без пореза

РОК ЗА ИСПЛАТУ ____________дана од дана пријаве штете и достављања комплетне
ШТЕТЕ
документације.
РОК И УСЛОВИ Плаћање у 12 једнаких месечних рата, без камате, на основу уредно
ПЛАЋАЊА:
достављених рачуна.
Рок плаћања( не краћи од 15 дана) је ______________ дана од дана пријема
исправно испостављеног рачуна, али не и дуже од 45 дана.
РОК ВАЖЕЊА
____________(број дана од дана завршетка отварања понуда - најмање 60
ПОНУДЕ
дана):
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирмански
Напомена:
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за
обављање делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да
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понуђачиу није престала да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с
тим да та потврда неможе бити старија од шест месеци од дана објавњивања позива
за подношење понуде на Порталу јавних набавки ( датум објављивања је
15.03.2018.године).
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре:
Да Не
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача _______________________________________
који се води код Агенције за привредне регистре:
_______________________________________
____________________________________
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води _______________________________________
код Агенције за привредне регистре:
_______________________________________
____________________________________
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у списку услова потребних учешће
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У _____________________
Дана __________________
Потпис одговорног лица понуђача,
М.П.
______________________________
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: 32/2018
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања по партијама
Понуда број _______________ од ________________ 2018.годину.
Партија 2:Услуга осигурања имовине ЈКП 3. октобар Бор
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив понуђача
Седиште
Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лицеза потисивање
уговора
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1
2

Назив подизвођача
Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9 Назив банке
10 Број телефона
11 Број телефакса
12 e-mailадреса
13 Особа за контакт
14 Овлашћено лице
15 Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
16 Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

М.П.
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди,
потребно је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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Предмет набавке: Услуга осигурања имовине ЈКП 3. октобар Бор
Укупна премија за осигурање грађевинских
Објеката и пословних контејнера, опреме и залиха од
пожара, према подацима из I - Спецификација
осигурање грђевинских објеката, опреме и залиха од
пожара и других опасности – основни ризици, без
пореза.

__________ у динарима, без пореза

Укупна премија за осигурање од провалне крађе према
подацима изII - Спецификација осигурања опреме и
__________ у динарима, без пореза
залиха од опасности провалне крађе “на први ризик”,
без пореза.

Укупна премија за осигурање стакла од лома према
подацима изIII - Спецификација осигурања стакла од
лома на стварну вредност, без пореза.

__________ у динарима, без пореза

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
ЈКП"3.Октобар” Бор, у динарима, без пореза.
РОК ЗА ИСПЛАТУ ШТЕТЕ

____________дана од дана пријаве штете и достављања
комплетне документације.

РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Плаћање у 12 једнаких месечних рата, без камате, на основу
уредно достављених рачуна.
Рок плаћања ( не краћи од 15 дана) је ______________ дана од
дана пријема исправно испостављеног рачуна, али не и дуже од
45 дана.
____________(број дана од дана завршетка отварања понуда најмање 60 дана):
вирмански

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Напомена:
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за
обављање делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да
понуђачу није престала да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с тим
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да та потврда не може бити старија од шест месеци од дана објавњивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки ( датум објављивања је
15.03.2018.године).
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре:
Да
Не
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар ___________________________________________
понуђача који се води код Агенције за привредне _____________________
регистре:
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се ___________________________________________
води код Агенције за привредне регистре:
_____________________
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У ________ Дана _________
Потпис одговорног лица понуђача
М.П.
________________________________
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: 32/2018
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања по партијама
Понуда број _______________ од ________________ 2018.годину.
Партија 3: Услуге осигурања возила од аутоодговорности
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив понуђача
Седиште
Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лицеза потисивање
уговора
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1
2

Назив подизвођача
Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

16

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

М.П.
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно
је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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Предмет набавке: Услуге осигурања возила од аутоодговорности

2005

1116 cm3 40

VX1145A0001095250

PUTNIČKO VOZILO

НАМЕНА ВОЗИЛА Регистарс НОСИВОСТ ВАЖЕЋА
Премијс Премија уз примену –
ка ознака ВОЗИЛА ПОЛИСА
бонус малус ситема без
ки
ОСИГУРАЊА
пореза у динарима
СА
степен
ПРЕМИЈСКИМ
СТЕПЕНОМ ИЗ
ПОЛ.ОСИГУРА
ЊА
STANDARDNA
BO009ĐA 0
02 8016051271 1

1999

1698 cm3 46

ZFA176 00002807703

PUTNIČKO VOZILO

STANDARDNA

BO020JŽ

MERCEDES BENZ- 1970
UNIMOG 416
OM 40/35 B
1974

3782cm3

66

4161231 0005209

TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARDNA

3456 cm3 61

OM4035B010303

TERETNO V. DO 3,5 t

RENAULT TRAFIC 1990
TB2B T1400
VW
1991
TRANSPORTER T4
MAHINDRA
2006
BOLERO
MAHINDRA
2006
BOLERO
ZASTAVA RIVAL
1996
40,8
ZASTAVA YUGO
1998
101 POLY
FAP 2626 BK
1985

2499 cm3 55

VF1TBX30501344805

PUTNIČKO VOZILO

1968 cm3 62

WV2ZZZ70ZMH092699

1997 cm3 64

1970

12760 cm3 177 3663661 0000364

13

MERCEDES LPS
2024
FAP 2226 BK 6x4

1981

12760 cm3 191 FAP2226BK84457

14

FAP 2628RBK32

1990

12760 cm3 191 2228RB32112986

15

FAP 2228 RBK

1990

11040 cm3 206 2228RBK111902

16

FAP 1213

1991

4460 cm3 96

17

FAP 1921

1992

11040 cm3 154 1921BK36115374

18

FAP 1921 BK

1991

11040 cm3 151 1921BK36115379

19

MERCEDES 1213- 1992
42
FAP1921 BK
1994

Р.Б.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20

МАРКА И ТИП
ВОЗИЛА

ZASTAVA KORAL
1,1
FIAT PUNTO 1,7

ГОД

РАД.
ЗАПР.

КW

БР.ШАСИЈЕ

ВРСТА ВОЗИЛА

02 8015368953

1

BO022LŠ 2.400 kg

02 8017333009

1

STANDARDNA

BO033RW 1.500 kg

02 8015638730

1

BO012NR 0

02 8016380449

1

TERETNO V.DO 3,5 t

VOZILO ZA
PREVOZ UMRLIH
STANDARDNA

BO020JC 0

02 8017683684

1

MA1SN4DWC62047059

TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARDNA

BO036EM 920 kg

02 8016362504

1

1997 cm3 64

MA1SN4DWC62047079

TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARNA

BO022GĆ 610 kg

02 8015125951 1

2500 cm3 55

ZCFC405010Z011120

TERETNO V. DO 3,5 t

STANDARDNA

BO014XU 2.200 kg

02 8016832258

1

1116 cm3 40,5 VX1128A0001086018

TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARDNA

BO014YX 500 kg

02 8016623228

1

12760 cm3 188 2226VBADR99159

TERETNO V. PREKO
3,5 t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V. PREKO
3,5 t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t

STANDARDNA

BO020ĐJ 14.000 kg

02 8015460648

1

STANDARDNA

BO020JĆ 12.000 kg

02 8015974853

1

STANDARDNA

BO021SH 16.000 kg

02 8016816822

1

STANDARDNA

BO012MD 15.850 kg

02 8015654737

1

STANDARDNA

BO003BR 15.850 kg

02 8017333256

1

STANDARDNA

BO039AH 6.340 kg

02 8017586382

1

STANDARDNA

BO017RK 10.450 kg

02 8017142269

1

STANDARDNA

BO036HK 10.450 kg

02 8017195127

5

STANDARNA

BO20RB

0

02 8015936506

1

STANDARDNA

BO036CI

10.500 kg

02 8016285523

1

5675 cm3 96

36704013007402

36700513 008733

11040 cm3 147 1921BK36118395
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0

21

23

14.OKTOBAR ULT 1989
160
14.OKTOBAR ULT 1990
100
TEREX 970
2006

24

CATERPILAR 428D 2005

73

CAT048DCBXCO2191

RADNA MAŠINA

STANDARNA

25

KRAMER 312 SE

1991

39

119133

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

26

IMT 539-389

2003

3330 cm3 26,7 301298376

TRAKTOR

STANDARNA

SOBOR18 0
4
SOBOR16 0
9
BOAAA36 0

02 8016868385

1

27

JINMA JM354

2006

2000 cm3 25,7 06121800458

TRAKTOR

STANDARDNA

BOAAA07 0

02 8015233714

1

28

954 cm3

M325197

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

BOAAA42 0

02 8017310718

1

SA92VM50X42068742

RADNA MAŠINA

AUTOČISTILICA

BOAAF57 1.300 kg

02 8016365622

1

30

MULTIONE CSF SL 2011
40 D
JONSTON
2004
SWEEPER C 50
FAP 1213
1982

CISTERNA

BO011IĐ

5.800 kg

02 8016072194

1

31

FAP 1213

8000 cm3 96

CISTERNA

BO011IF

5.600 kg

02 8016050737

1

32

IVECO AD 190 T31 2006

7790 cm3 228 WJMA1VNS20C166866

CISTERNA

BO015EY 10.500 kg

02 8016669700

1

33

FAP VATROSPREM 1980
1616BD
FAP 1620/BD48 4x2 1990

11040 cm3 147 PUS75029800008

CISTERNA

BO007VD 8.100 kg

02 8015551701

1

AUTOSMEĆAR

BO029RY 5.450 kg

02 8015459913

1

11309 cm3 180 WDB6520031K469835

AUTOSMEĆAR

BO019LC 5.800 kg

02 8015246724

1

36

MERCEDES BENZ 2000
1824 3900
IVECO ML 120 E 18 2006

AUTOPODIZAČ

BO014FB 5.300 kg

02 8016403712

1

37

IVECO ML 180 E 24 2006

5880 cm3 176 ZCFA1TJ0202489654

AUTOSMEĆAR

BO015LĐ 7.300 kg

02 8016754270

1

38

FAP RESOR 1620 1988
BD
MERCEDES BENZ 2002
ATEGO 1828
BRANEX 4K
2008
BRANEX
RADOJE DAKIĆ
1985
MG 145 GREJDER
FAK LOZNICA
2001
443,1
MERCEDES BENC 1998
638 VITO
CITROEN AX 14 TG 1991

11040 cm3 147 FAP1620BD106991

TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
TERETNO V.PREKO 3,5
t
PRIKLJUČNO VOZILO
ZA TRAKTOR
RADNA MAŠINA

AUTOSMEĆAR

5.240 kg
BO035DČ
BO027VO 5.720 kg

02 8017103295

1

02 8016305842

1

02 8015233359

1

STANDARDNA

BO004AA 4.000 kg
A
BOAAĆ91 0

02 8017683825

1

STANDARDNA

BO16AAA 4.000 kg

02 8016868435

1

BO023HŽ 0

02 8016636295

1

JONSTON
SWEEPER C 50

ODJAVLJ 0
EN
BOAAF09 0

02 8016051099

2

22

29

34
35

39
40
41
42
43
44
45

1991

2006

10000 cm3 118
78
2200 cm3 74

26

2776 cm3 54

9419

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

BOAAA31 0

02 8016305560

1

7006

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

02 8017656730

1

SMFH64TC06EGM7454

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

SOBOR15 0
7
BOAAA93 0

02 8016326442

1

02 8017657415

1

02 8017657068

1

5675 cm3 95,6 36704013 007424
36700312 000429

11040 cm3 147 1620BD48113164

5900 cm3 132 ZCFA1ED0202487058

6374 cm3 205 WDB9505011K781894
xxxxxxx

xxxx 000020

8280 cm3 107 0658
xxxxxxx

xxxx 1674

AUTOSMEĆAR
STANDARDNA

2299 cm3 72

VSA63817413180676

PRIKLJUČNO VOZILO
ZA TRAKTOR
PUTNIČKO VOZILO

1360 cm3 38

VF7ZAZU0015ZU8052

PUTNIČKO VOZILO

VOZILO ZA
PREVOZ UMRLIH
STANDARDNA

2776 cm3 55

SA92VM40X63068130

RADNA MAŠINA

AUTOČISTILICA
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46

6374 cm3 205 WDB9506021K792841

49

MERCEDES
2002
LATEGO 2628
ZASTAVA FLORIDA 2006
IN L
TAM MAGIRUS
1979
310D 22 FS 6X4
UTVA P-20K
1990

50

FAP 1417BK/36

2002

5657 cm3 125 FAP1417BK36119648

51

FORD FOCUS

2003

1753 cm3 38

WFONXXGCDN3E82596

TERETNO V.PREKO 3,5 CISTERNA
t
PUTNIČKO VOZILO
STANDARDNA

52

2003

1753 cm3 55

WFOTXXTTPT3Y10296

TERETNO V. DO 3,5 t

53

FORD TRANZIT
CONECT
JCB 4CXSM

2003

3990 cm3 74,6 SLP4CXTS3E0940382

54

ULT 160C

1985

10000 cm3 118

55

RENAULT
PREMIUM 270,19
BO
MERCEDES BENC
V 220 CDI
MERCEDES BENC
ATEGO 1828L
JOHN DEERE 3140
AB
IMT 539

2003

6174 cm3 202 VF622ACB000101748

2003

2148cm3

90

2003

6374cm3

205 WDB9505311K868998

1983

5839cm3

68

1984

2500cm3

28,7 801178441

47
48

56
57
58
59

1572 cm3 72

VX1103A0000028441

14702 cm3 224 4900098946
xxxxxxx

xxxx 32655

9222

WDF63829413532795

456807L

TERETNO V.PREKO 3,5 AUTOSMEĆAR
t
PUTNIČKO VOZILO
STANDARDNA

BO021YN 12.380 kg

02 8015699435

1

BO030KC

02 8016252747

1

TERETNO V.PREKO 3,5 STANDARDNA
t
PRIKLJUČNO VOZILO STANDARDNA

BO031ĐG 12940 кg

02 8015655007

3

ODJAVLJ 14000
EN
BO033OZ 7820

02 8016706205

3

BO032UZ 0

02 8015963344

3

STANDARDNA

BO032UX 550kg

02 8015965000

3

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

BOAAD24 /

02 8016393970

3

RADNA MAŠINA

STANDARDNA

BOAAE16 /

02 8015819165

4

TERETNO V.PREKO 3,5 AUTOSMEĆAR
t

BO32VI

02 8016051685

3

POGREBNO

VOZILO ZA
PREVOZ UMRLIH
TERETNO V.PREKO 3,5 STANDARDNA
t
TRAKTOR
STANDARDNA

ZA024XV

NIABA24

NOVO

TRAKTOR

NIABA23

NOVO

STANDARDNA

NI166ZK

7150

NOVO
10060

NOVO

РОК ЗА ИСПЛАТУ ШТЕТЕ

____________дана од дана пријаве штете и достављања
комплетне документације.

УКУПАН ИЗНОСПРЕМИЈА ЗА УСЛУГУ ОСИГУРАЊА
ВОЗИЛА уз примену бонус-малус система без пореза

______________________________динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

____________(број дана од дана завршетка
отварања понуда - најмање 60 дана):
Приликом закључења сваке појединачне
полиса осигурања

РОК ПЛАЋАЊА:

Напомена:
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за обављање
делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да понуђачиу није престала
да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с тим да та потврда неможе бити старија
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од шест месеци од дана објавњивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки
( датум објављивања је 15.03.2018.године).
Понуђач је дужан да у понуди уписивањем у празно поље у колони „ПРЕМИЈА УЗ ПРИМЕНУ БОНУС –
МАЛУС СИСТЕМА БЕЗ ПОРЕЗА“наведе износ премије по сваком возилу уз примену бонус-малус
система, као и укупан износ премија без пореза.

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за
привредне регистре:

Да
Не
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води _________________________________________________
код Агенције за привредне регистре:
_______________________________________________
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције _________________________________________________
за привредне регистре:
_______________________________________________
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе
за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова
потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације
(Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У ________ Дана _________
Потпис одговорног лица понуђача
М.П.
________________________________
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: 32/2018
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања по партијама
Понуда број _______________ од ________________ 2018.годину.
Партија 4: Услуге осигурања свих стакала стандардно уграђених на теретним и теретним –
радним возилима
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив понуђача
Седиште
Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лицеза потисивање уговора

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1
2

Назив подизвођача
Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

16

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

М.П.
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно
је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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Предмет набавке: Услуге каско осигурања свих стакала стандардно уграђених на теретним и теретним – радним возилима
Р.Б. МАРКА И ТИП ВОЗИЛА

ГОД

КW

БР.ШАСИЈЕ

ВРСТА ВОЗИЛА

НАМЕНА ВОЗИЛА

НОСИВОСТ
ВОЗИЛА

1

MERCEDES-UNIMOG 416 1970

66

4161231 0005209

TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARDNA

2.400 kg

РЕГИСТАРС
СУМА
КИ БРОЈ
ОСИГУРАЊА У
ДИНАРИМА
BO 022 - LŠ
127.000,00

2

OM 40/35 B

1974

61

OM4035B010303

TERETNO V. DO 3,5 t

STANDARDNA

1.500 kg

BO 009 EG

67.000,00

3

55

VF1TBX30501344805

PUTNIČKO VOZILO

VOZILO ZA PREVOZ UMRLIH

0

BO 012 NR

91.000,00

4

RENAULT TRAFIC TB2B 1990
T1400
VW TRANSPORTER
1991

62

WV2ZZZ70ZMH092699 TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARDNA

0

BO 020 JC

85.000,00

5

ZASTAVA RIVAL 40,8

1996

55

ZCFC405010Z011120

TERETNO V. DO 3,5 t

STANDARDNA

2.200 kg

BO 014 XU

95.000,00

6

1998

40,5 VX1128A0001086018

TERETNO V.DO 3,5 t

STANDARDNA

500 kg

BO 014 YX

60.000,00

7

ZASTAVA YUGO 101
POLY
FAP 2626 BK

1985

188 2226VBADR99159

TERETNO V. PREKO 3,5 t

STANDARDNA

14.000 kg

BO 020 ĐJ

88.000,00

8

MERCEDES LPS 2024

1970

177 3663661 0000364

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

12.000 kg

BO 020 JĆ

127.000,00

9

FAP 2226 BK 6x4

1981

191 FAP2226BK84457

TERETNO V.PREKO3,5 t

STANDARDNA

16.000 kg

BO 021 SH

88.000,00

10

FAP 2628RBK32

1990

191 2228RB32112986

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

15.850 kg

BO 012 MD

88.000,00

11

FAP 2228 RBK

1990

206 2228RBK111902

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

15.850 kg

BO 003 BR

88.000,00

12

FAP 1213

1991

96

36704013007402

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

6.340 kg

BO 001 ĐU

127.000,00

13

FAP 1921

1992

154 1921BK36115374

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

10.450 kg

BO 017 RK

88.000,00

14

FAP 1921 BK

1991

151 1921BK36115379

TERETNO V. PREKO 3,5 t

STANDARDNA

10.450 kg

BO 017 RČ

88.000,00

15

MERCEDES 1213-42

1992

96

36700513 008733

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARNA

0

BO 020 RB

127.000,00

16

FAP1921 BK

1994

147 1921BK36118395

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

10.450 kg

BO 026 AC

88.000,00

17

FAP 1213/36

1982

95,6 36704013 007424

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

5.800 kg

BO 011 IF

127.000,00

18

FAP 1213/36

1991

96

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

5.600 kg

BO 011 IĐ

127.000,00

19

IVECO AD 190 T31

2006

228 WJMA1VNS20C166866 TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

10.500 kg

BO 015 EY

95.000,00

20

147 PUS75029800008

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

8.100 kg

BO 007 VD

88.000,00

21

FAP VATROSPREM 1616 1980
BD
FAP 1620/BD/48 4x2
1990

147 1620BD48113164

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

5.450 kg

BO 029 RY

88.000,00

22

MERCEDES BENZ 1824

2000

180 WDB6520031K469835

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

5.800 kg

BO 019 LC

127.000,00

23

IVECO ML 120 E 18

2006

132 ZCFA1ED0202487058

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOPODIZAČ

5.300 kg

BO 014 FB

95.000,00

24

IVECO ML 180 E 24

2006

176 ZCFA1TJ0202489654

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

7.300 kg

BO 015 LĐ

95.000,00

36700312 000429
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Премија без учешћа у
штети, и без пореза, у
динарима

25

FAP RESOR 1620 BD

1988

147 FAP1620BD106991

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

5.240 kg

BO 015 PČ

88.000,00

26

MERCEDES ATEGO 1828
4X2
MERCEDES LATEGO
2628
TAM MAGIRUS 310 D 22
FS 6X4
FAP 1417BK/36

2002

205 WDB9505011K781894

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

5.720 kg

BO 021 YN

127.000,00

2002

205 WDB9506021K792841

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTOSMEĆAR

12.380 kg

BO 027 VO

127.000,00

1979

224 4900098946

TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

12940

BO031-ĐG

88.000,00

2002

125 FAP1417BK36119648

TERETNO V.PREKO 3,5 t

AUTO CISTERNA

7820

NI138-BX

127.000,00

MERCEDES BENC 638
1998
VITO
FORD TRANZIT CONECT 2003

72

VSA63817413180676

PUTNIČKO VOZILO

VOZILO ZA PREVOZ UMRLIH

0

BO 023 HŽ

85.000,00

55

WFOTXXTTPT3Y10296 TERETNO V. DO 3,5 t

STANDARDNA

550kg

BO032-UX

127.000,00

RENAULT PREMIUM
270,19 BO
MERCEDES BENC V 220
CDI
MERCEDES BENC
ATEGO 1828L
FORD FOKUS

2003

202 VF622ACB000101748

STANDARDNA

7150

BO032-VI

88.000,00

2003

90

ZA 024 XV

85.000,00

2003

205 WDB9505311K868998

NI 166 ZK

127.000,00

2003

38

VFONXXGCDN3682596 PUTNIČKO

70.000,00

ZASTAVA FLORIDA IN L

2006

72

VX1103A0000028441

PUTNIČKO

ZASTAVA KORAL 1.1

2005

40

VX1145A0001095250

PUTNIČKO

FIAT PUNTO 1,7

1999

46

ZFA1760002807703

PUTNIČKO

BO 032 UZ
BO 030 KC
BO 009 ĐA
BO 020 JŽ

27
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

TERETNO V.PREKO 3,5 t

WDF63829413532795

VOZILO ZA PREVOZ UMRLIH
TERETNO V.PREKO 3,5 t

STANDARDNA

STANDARDNA
STANDARDNA
STANDARDNA
STANDARDNA

10060

60.000,00
60.000,00
70.000,00

РОК ЗА ИСПЛАТУ ШТЕТЕ

____________дана од дана пријаве штете и достављања ко
документације.

УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈА ЗА УСЛУГУ ОСИГУРАЊА СТАКАЛА НА
ТЕРЕТНИМ И ТЕРЕТНИМ – РАДНИМ ВОЗИЛИМА БЕЗ ПОРЕЗА

______________________________динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

____________(број дана од дана завршетка отварања
најмање 60 дана):
Приликом закључења сваке појединачне полиса осигурања

РОК ПЛАЋАЊА:

Напомена:
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за обављањеделатности за коју даје понуду и потврду
Народне банке
Србије да понуђачиу није престалада важи дозвола за обављање делатности осигурања, с тим да та потврда неможе бити старијаод
шест месеци
од дана објавњивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки ( датум објављивања је 15.03.2018.године).
Понуђач је дужан да у понуди уписивањем у празно поље у колони „ПРЕМИЈА БЕЗ УЧЕШЋА У ШТЕТИ, БЕЗ ПОРЕЗА“
наведе износ премије по сваком возилу, као и укупан износ премија без пореза.
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Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за
привредне регистре:

Да
Не
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код _____________________________________________________
Агенције за привредне регистре:
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за _____________________________________________________
привредне регистре:
__
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе
за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова
потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације
(Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У ________ Дана _________
Потпис одговорног лица
понуђача
М.П.
_____________________________
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: 32/2018
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања по партијама
Понуда број _______________ од ________________ 2018.годину.
Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на друштвено
корисном раду од последица незгоде
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив понуђача
Седиште
Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лицеза потисивање уговора

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1
2

Назив подизвођача
Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

16

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10 Број телефона
11 Број телефакса
12 e-mailадреса
13 Особа за контакт
14 Овлашћено лице

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
М.П.

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди,
потребно је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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Предмет набавке: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на
друштвено корисном раду од последица незгоде
1) Осигурање лица радно ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима – на
јавним радовима: Уговор се закључује на период од 12 месеци.

Редни
број

Осигурани случајеви

Осигуране суме у
Висина годишње премије за 40 радно
динарима
ангажованих лица у динарима, без пореза

1.

Трајни инвалидитет

1.000.000,00

2.

Смрт услед незгоде

500.000,00

Укупна вредност премије у динарима без пореза

2)Осигурање ангажованих лица (корисника новчане социјалне помоћи) на друштвено
корисном раду
Редни
број

Осигурани случајеви

Осигуране суме
у динарима

Висина годишње премије за 30
ангажованих лица у динарима, без
пореза

1.
Трајни инвалидитет
1.000.000,00
2.
Смрт услед незгоде
500.000,00
Укупна вредност премије у динарима без
пореза
УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ЗА
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНО
АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА((1)+(2)):

РОК ЗА ИСПЛАТУ ШТЕТЕ

____________дана од дана
комплетне документације.

РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Плаћање у 12 једнаких месечних рата, без камате, на основу
уредно достављених рачуна.
Рок плаћања ( не краћи од 15 дана) је ______________ дана од
дана пријема исправно испостављеног рачуна, али не и дуже од 45
дана.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

____________(број дана од дана завршетка отварања понуда најмање 60 дана):
вирмански

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

пријаве

штете

и

достављања

Напомена:
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за
обављање делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да
понуђачу није престала да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с тим
да та потврда не може бити старија од шест месеци од дана објавњивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки ( датум објављивања је
15.03.2018.године).
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
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Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код
Да Не
Агенције за привредне регистре:
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се ________________________________
води код Агенције за привредне регистре:
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код ________________________________
Агенције за привредне регистре:
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У ________ Дана _________
Потпис одговорног лица понуђача
М.П.
________________________________
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: 32/2018
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања по партијама
Понуда број _______________ од ________________ 2018.годину.
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив понуђача
Седиште
Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лицеза потисивање
уговора
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1
2

Назив подизвођача
Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

16

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

М.П.
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Предмет набавке: Услуга осигурања опште одговорности
Премија
осигурања
за
грађанскоправну
вануговорну одговорност Осигураник за штету
насталу смрћу, повредом тела или здравља, као _________ у динарима, без пореза
и оштећења или уништења ствари трећих лица
настале као последица чињења, односно
пропуштања чињења насталих из делатности
Осигураник или поседовањем покретне и
непокретне имовине.

Додатна

премија осигурања

за штету коју
запослени и лица радно ангажована по уговору о
привременим и повременим пословима код
Осигураник претрпе на раду или у вези са радом, _________ у динарима, без пореза
као и за 40 лица радно ангажованих по основу
привремених и повремених послова на јавним
радовима у 2018./2019. години, 30 ангажованих
лица (корисника новчане социјалне помоћи) на
друштвено корисном раду и 9 лица на стручном
оспособљавању
УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА ОПШТУ ОДГОВОРНОСТ
Осигураник, без његовог учешћа у штети,
без пореза.
РОК ЗА ИСПЛАТУ ШТЕТЕ
РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
НАЧИН ПЛАЋАЊА:

____________дана од дана пријаве штете и
достављања комплетне документације.
Плаћање у 12 једнаких месечних рата, без камате, на
основу уредно достављених рачуна.
Рок плаћања ( не краћи од 15 дана) је
______________ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна, али не и дуже од 45 дана.
____________(број дана од дана завршетка
отварања понуда - најмање 60 дана):
вирмански

Напомена:
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за
обављање делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да
понуђачу није престала да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с тим
да та потврда не може бити старија од шест месеци од дана објавњивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки
( датум објављивања је 15.03.2018.године).
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за
привредне регистре:
Да Не
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води ______________________________
код Агенције за привредне регистре:
__________________________
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Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код ______________________________
Агенције за привредне регистре:
__________________________
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У ________ Дана _________
Потпис одговорног лица понуђача
М.П.
________________________________
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: 32/2018
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања по партијама
Понуда број _______________ од ________________ 2018.годину.
Партија 7: Услуга осигурања одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем
друмском превозу
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив понуђача
Седиште
Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лицеза потисивање
уговора
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача.

60 | 1 0 4

Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1
2

Назив подизвођача
Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

16

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

М.П.
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Предмет набавке: Услуга осигурања одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем друмском
превозу
Премија осигурања за одговорност превозиоца према кориснику превоза на основу Закона о
уговорима у превозу у друмском саобраћају и Закона о облигационим односима која покрива
грађанско правну одговорност превозиоца за потпун или делимичан губитак или оштећење ствари
предатих на превоз, као и за кашњење са испоруком ствари-према условима и подацима из
техничке спецификације за ову партију-за укупну суму осигурања у износу од 2.400.000,00 динара
за 12 превозних средстава.
Укупна премија_________ у динарима, без пореза

РОК ЗА ИСПЛАТУ ШТЕТЕ
РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
НАЧИН ПЛАЋАЊА:

____________дана од дана пријаве штете и
достављања комплетне документације.
Плаћање у 12 једнаких месечних рата, без камате,
на основу уредно достављених рачуна.
Рок плаћања ( не краћи од 15 дана)
је ______________ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна, али не и дуже од 45 дана.
____________(број дана од дана
отварања понуда - најмање 60 дана):
вирмански

завршетка

Напомена:
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за
обављање делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да
понуђачу није престала да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с тим
да та потврда не може бити старија од шест месеци од дана објавњивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки
( датум објављивања је 15.03.2018.године).
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за
привредне регистре:
Да Не
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води ______________________________
код Агенције за привредне регистре:
__________________________
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код ______________________________
Агенције за привредне регистре:
__________________________
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У ________ Дана _________
Потпис одговорног лица понуђача
М.П.
________________________________
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: 32/2018
Предмет јавне набавке: Услуга осигурања по партијама
Понуда број _______________ од ________________ 2018.годину.
Партија 8: Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од
последица незгоде
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2
3
4
5
6
7
8

Назив понуђача
Седиште
Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лицеза потисивање
уговора
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1
2

Назив подизвођача
Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9
10
11

Назив банке
Број телефона
Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

16

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати
образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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Број јавне набавке: 32/2018
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mailадреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

М.П.
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно
је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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Предмет набавке: Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од
последица незгоде
Осигурање лица на стручном оспособљавању: Уговор се закључује на период од 12 месеци.

Редни
број

Осигурани случајеви

Осигуране суме у
динарима

1.

Трајни инвалидитет

1.000.000,00

2.

Смрт услед незгоде

500.000,00

Висина премије за 9 лица на стручном
оспособљавању, без пореза и то за 7 лица
премија за 6 месеци а за 2 лица премија за 12
месеци.

Укупна вредност премије у динарима без пореза

РОК ЗА ИСПЛАТУ ШТЕТЕ
РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

____________дана од дана пријаве штете и достављања комплетне
документације.
Плаћање у 12 једнаких месечних рата, без камате, на основу
уредно достављених рачуна.
Рок плаћања ( не краћи од 15 дана) је ______________ дана од
дана пријема исправно испостављеног рачуна, али не и дуже од 45
дана.
____________(број дана од дана завршетка отварања понуда најмање 60 дана):
вирмански

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Напомена:
Понуђач треба да достави копију важеће дозволе Народне банке Србије за
обављање делатности за коју даје понуду и потврду Народне банке Србије да
понуђачу није престала да важи дозвола за обављање делатности осигурања, с тим
да та потврда не може бити старија од шест месеци од дана објавњивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки ( датум објављивања је
15.03.2018.године).
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код
Да Не
Агенције за привредне регистре:
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се ________________________________
води код Агенције за привредне регистре:
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код ________________________________
Агенције за привредне регистре:
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У ________ Дана _________
Потпис одговорног лица понуђача
М.П.
________________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач попуњава у складу са понудом и оверава га потписом и
печатом на одговарајућем месту,чиме потврђује да је сагласан са садржином модела
уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи. Уколико
изабрани понуђач, без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
У случају подношења заједничке понуде, оверу модела уговора печатом и
потписом врше сви учесници заједничке понуде (групе понуђача) или један понуђач –
представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
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МОДЕЛ УГОВОРА–ПАРТИЈА 1
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ И ЛИЦА РАДНО АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ
О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА ОД ПОСЛЕДИЦЕ
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
Закључен између:
Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, са седиштем у Бору, 7 јули бр.60, ПИБ:
100567484, матични број: 07148372, које заступа директор Далибор Орсовановић (у
даљем тексту: УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА)
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________
ПИБ
________________________,матичниброј_______________којезаступа
директор
__________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАВАЧА).
Уговорне стране сагласно констатују:
Члан 1.
-да је уговарач осигурања, на основу члана 32. и 53. ЗЈН о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12 и 14/2018) и Одлуке о покретању поступка бр. 32 од
15.03.2018. године спровео ЈНМВ за јавну набавку услуга осигурања по партијама ЈКП
''3.октобар“ Бор, обликован по партијама, број набавке 32/2018;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________2018. године,
заведена код уговарача осигурања под бројем ______од _______.2018. године, која је
саставни део овог уговора,
-да је уговарач осигурања, у складу са чланом 108. ЗЈН о јавним набавкама, донео Одлуку
о додели уговора бр. _____ од ______.2018. године, којом је изабрао Осигуравача за
набавку Услуга осигурања по партијама ЈКП ''3.октобар“ Бор за Партију 1.
Члан 2.
Уговарач осигурања се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура лица – све запослене
на одређено и неодређено време и лица радно ангажована по уговору о привременим и
повременим пословим а према кадровској евиденцији уговарача осигурања, од последице
несрећног случаја (незгоде),а како је то тражено Конкурсном документацијом уговарача
осигурања и прецизирано Понудом Осигуравача из члана 1. овог уговора.
Осигурање временски покрива време обављања посла плус време за долазак на посао и
повратак са посла, као и време проведено на службеном путу.
Члан 3.
Укупна премија осигурања запослених лица радно ангажована по уговору о привременим
и повременим пословима од последица несрећног случаја (незгоде) износи
____________динара без пореза, на годишњем нивоу.
Висина премије не може да се мења.
Члан 4.
Осигуравач се обавезује да на име осигурања од последица несрећног случаја
(незгоде),исплати осигураном лицу, запосленом код уговарача осигурања, следећу
надокнаду:
1.000.000,00 динара за случај инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за ниже
проценте инвалидитета;
500.000,00 динара за случај смрти услед незгоде.
Члан 5.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 3.овог уговора, плаћа уговарач осигурања у
12 једнаких месечних рата, без камате, у року од ______ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна.
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да осигураном лицу, односно његовом наследнику исплати
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накнаду штете, у року од __________ дана, од дана пријаве штете и достављања
комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора уговарачем осигурања достави
списак потребне документације за пријаву штете.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за продужење
рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на неисплаћени
износ.
Осигуравач је у обавези да, у законском року од 14 дана, уговарачу осигурања исплати
аконтацију, део неспорног износа, уколико није могуће да се утврди висина осигуравачеве
обавезе.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације накнаде из осигурања,
достави један примерак обрачуна накнаде на адресу уговарача осигурања.
Члан7.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе, писменим
захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 90 дана.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред Привредним судом у
Зајечару.
Члан 9.
Уговор постаје пуноважан даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Уговор се закључује на период од 12 месеци, почев од дана важења полисе осигурања.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона
облигационим односима, Општи услови за осигурање лица од последица несрећног
случаја и допунским условима за осигурање од последица несрећног случаја. У случају
неслагања неке одредбе Општих услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се
одредбе полисе.
Члан 10.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих три за уговарача осигурања
и три за Осигуравача.
За Осигуравача
Директор,
_______________

За уговарача осигурања
Директор,
Далибор Орсовановић, дипл.инж.
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МОДЕЛ УГОВОРА–ПАРТИЈА 2
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ
Закључен између:
Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, са седиштем у Бору, 7 јули бр.60, ПИБ
100567484, матични број 07148372, које заступа директор Далибор Орсовановић (у
даљем тексту: ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________
ПИБ
________________________,матичниброј_______________којезаступа
директор
__________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАВАЧ).
Уговорне стране сагласно констатују:
Члан 1.
-да је Осигураник, наоснову члана 32. и 53. ЗЈН о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', бр.124/12 и 14/2018) и Одлуке о покретању поступка бр. 32 од
15.03.2018. године спровео ЈНМВ за јавну набавку услуга осигурања по партијама ЈКП
''3.октобар“ Бор, обликован по партијама, број набавке 32/2018;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________2018. године,
заведена код Осигураник под бројем _____од ______.2018. године, која је саставни део
овог уговора,
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. ЗЈН о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. _____од _____.2018. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
Услуга осигурања по партијама ЈКП ''3.октобар“ Бор за Партију 2.
Члан 2.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура имовину - грађевинске објекте,
oпрему и залихе како је то тражено Конкурсном документацијом Осигураник и
прецизирано понудом Осигуравача из члана 1. овог уговора.
Члан 3.
Висина годишње премије осигурања износи______________динара без пореза.
Висина премије не може да се мења.
Члан 4.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 3.овог уговора, плаћа уговарач осигурања у
12 једнаких месечних рата, без камате, у року од ______ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна.
Члан 5.
Осигураник се обавезује да:
-пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате, а које могу
бити од утицаја на процену ризика, као и да писмено обавести Осигуравача о свакој
промени околности која може бити од утицаја за оцену ризика;
-у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као добар
привредник стара о својој имовини;
-предузме све што може да спречи или смањи штету, у моменту наступања осигураног
случаја;
-обавести Осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја, најдаље у року
од 3 дана од кад је за то сазнао;
-у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности предвиђене
уговором о осигурању и условима осигурања, као што су: пријава полицији,обезбеђење
места догађаја и сл.
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Члан 6.
Осигуравач је у обавези да Осигуранику исплати накнаду штете, у року од _________ дана,
од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете, за сваки ризик.
Oстали документи које Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужавање рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на неисплаћени
износ.
Осигуравач је у обавези да, у законском року од 14 дана, Осигуранику исплати аконтацију,
део неспорног износа, уколико није могуће да се утврди висина Осигуравачеве обавезе.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације штете, достави један
примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураник.
Члан 7.
Осигуравачје дужан да надокнади трошкове спасавања осигуране ствари уколико их је
било.
Члан 8.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 90 дана.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред Привредним судом у
Зајечару.
Члан 10.
Уговор постаје пуноважан даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна. Уговор се закључује на период од 12 месеци почев од дана важења полисе
осигурања – 17.05.2018. године.
За свешто овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и услови осигурања осигуравача, према врсти и ризику који је
предмет овог уговора.
Члан 11.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих три за Осигураник и три за
Осигуравача.
За Осигуравача
Директор,
_______________

За Осигураник
Директор,
Далибор Орсовановић, дипл.инж.
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МОДЕЛ УГОВОРА–ПАРТИЈА 3
УГОВОР О ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ
Закључен између:
Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, са седиштем у Бору, 7. јули бр.60, ПИБ:
100567484, матични број:07148372, које заступа директор Далибор Орсовановић (у даљем
тексту: ОСИГУРАНИК)
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________
ПИБ
________________________,матичниброј_______________којезаступа
директор
__________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАВАЧ).
Уговорне стране сагласно констатују:
Члан 1.
-да је Осигураник, наоснову члана 32. и 53. ЗЈН о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', бр.124/12 и 14/2018) и Одлуке о покретању поступка бр. 32 од
15.03.2018. године спровео ЈНМВ за јавну набавку услуга осигурања по партијама ЈКП
''3.октобар“ Бор, обликован по партијама, број набавке 32/2018;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________2018. године,
заведена код Осигураникпод бројем ____од ____.2018. године, која је саставни део овог
уговора,
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. ЗЈН о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. _____од _____.2018. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
Услуга осигурања по партијама ЈКП ''3.октобар“ Бор за Партију 3.
Члан 2.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура моторна и прикључна возила
од аутоодговорности за штету причињену трећим лицима,према списку возила, како је то
тражено конкурсном документацијом Осигураник и прецизирано понудом Осигуравача из
члана 1. овог уговора.
Члан 3.
Укупна висина годишњих премија осигурања возила уз примену бонус – малус система
износи __________динара, без пореза.
Висина премија из понуде осигуравача из члана 1. овог уговора, може се мењати само у
случају када надлежни државни орган промени цену обавезног осигурања, тако да ће
осигураник на дан регистрације возила платити премију у висини утврђеној прописом који
регулише ову врсту осигурања.
Осигуравач се обавезује да ће осигуранику омогућити да осигура возило у својој
пословници најближој седишту Осигураник.
Члан 4.
Премије осигурања из члана 3. Овог уговора плаћа Осигураник по издатим полисама о
обавезном осигурању од аутоодговорности приликом њиховог закључења.

•
•

Члан 5.
Осигураник се обавезује да:
У моменту наступања осигураног случаја, oдносно саобраћајне незгоде, Осигураник,
односно возач пријави полицији саобраћајну незгоду, не напушта место саобраћајне
незгоде и присуствује увиђају, ако је то објективно могуће,
Обавести осигуравача у писменом облику о настанку саобраћајне незгоде најкасније у
року од три дана од настанка саобраћајне незгоде уз детаљан опис њеног настанка.

•
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Члан 6.
Осигуравач је у обавези да утврди основ и висину одштетног захтева, да достави
подносиоцу захтева образложену понуду за накнаду штете и да исплати накнаду штете у
року од __________дана од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације накнаде из осигурања,
достави један примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураник.
Члан7.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 90 дана.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред Привредним судом у
Зајечару.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана рачунајући од дана закључења уговора.
Измене овог уговора врше се у писаној форми-анексом.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и услови осигурања осигуравача, према врсти и ризику који је
предмет овог уговора.
Члан 10.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих три за Осигураник и три за
Осигуравача.
За Осигуравача
Директор,
_______________

За Осигураник
Директор,
Далибор Орсовановић, дипл.инж.

74 | 1 0 4

МОДЕЛ УГОВОРА–ПАРТИЈА 4
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ СТАКАЛА НА ТЕРЕТНИМ И ТЕРЕТНИМ – РАДНИМ ВОЗИЛИМА
Закључен између:
Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, са седиштем у Бору, 7. јули бр.60, ПИБ:
100567484, матични број:07148372, које заступа директор Далибор Орсовановић (у даљем
тексту: ОСИГУРАНИК)
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________
ПИБ
________________________,матичниброј_______________којезаступа
директор
__________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАВАЧ).
Уговорне стране сагласно констатују:
Члан 1.
-да је Осигураник, наоснову члана 32. и 53. ЗЈН о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', бр.124/12 и 14/2018) и Одлуке о покретању поступка бр. 32 од
15.03.2018. године спровео ЈНМВ за јавну набавку услуга осигурања по партијама ЈКП
''3.октобар“ Бор, обликован по партијама, број набавке 32/2018;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________2018. године,
заведена код Осигураникпод бројем ____од ______.2018. године, која је саставни део овог
уговора,
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. ЗЈН о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. _____од ______.2018. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
Услуга осигурања по партијама ЈКП ''3.октобар“ Бор за Партију 4.
Члан 2.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да каско осигура сва стакла, стандардно
уграђена, на теретним и теретним – радним возилима Осигураник, према списку возила
која су предмет овог осигурања, како је то тражено конкурсном документацијом
Осигураник и прецизирано понудом Осигуравача из члана 1. овог уговора.
Уговорено осигурање покрива лом и оштећење свих стандардно уграђених стакала на
теретним и теретно – радним возилима без учешћа Осигураник у штети.
Члан 3.
Укупна висина годишњих премија осигурања стакала на теретним и теретним – радним
возилима износи __________динара без учешћа Осигураник у штети и без пореза.
Висина премије не може да се мења у периоду важења овог уговора.
Осигуравач се обавезује да ће осигуранику омогућити да осигура стандарно уграђена
стакла на теретним и теретно радним возилима у својој пословници најближој седишту
Осигураник.
Члан 4.
Премије осигурања из члана 3. овог уговора плаћа Осигураник по издатим полисама о
осигурању стакала на теретним и теретним – радним возилима, приликом њиховог
закључења.
Осигуравач је обавезан да осигуранику изда полисе осигурања стакала од лома и
оштећења на возилима на период од годину дана почев од дана важења полисе од
аутоодговорности, посебно за свако возило, према условима и висини премије осигурања
из члана 3. овог уговора.
Члан 5.
Осигураник је дужан да штету проузроковану ломом или оштећењем стакала пријави
осигуравачу одмах, а најраније у року од 3 дана од дана настанка.
Осигуравач је у обавези да одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана пријаве штете
приступи утврђивању и процени штете и да у року од ____________ дана исплати накнаду
за штету проузроковану настанком осигураног случаја из овог уговора.
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Члан 6.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 90 дана.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред Привредним судом у
Зајечару.
Члан 8.
Уговор се закључује на период од годину дана рачунајући од дана закључења.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и услови осигурања осигуравача, према врсти и ризику који је
предмет овог уговора.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих три за Осигураник и три за
Осигуравача.
За Осигуравача
Директор,
_______________

За Осигураник
Директор,
Далибор Орсовановић, дипл.инж.
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МОДЕЛ УГОВОРА–ПАРТИЈА 5
УГОВОР О КОЛЕКТИВНОМ ОСИГУРАЊУ
РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА И ЛИЦА НА ДРУШТВЕНО КОРИСНОМ РАДУ ОД
ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ
Закључен између:
Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, са седиштем у Бору, 7. јули бр.60, ПИБ:
100567484, матични број: 07148372, које заступа директор Далибор Орсовановић (у
даљем тексту: УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________
ПИБ
________________________,матичниброј_______________којезаступа
директор
__________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАВАЧА).
Уговорне стране сагласно констатују:
Члан 1.
-да је уговарач осигурања, на основу члана 32. и 53. ЗЈН о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12 и 14/2018) и Одлуке о покретању поступка бр. 32 од
15.03.2018. године спровео ЈНМВ за јавну набавку услуга осигурања по партијама ЈКП
''3.октобар“ Бор, обликован по партијама, број набавке 32/2018;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________2018. године,
заведена код уговарача осигурања под бројем ______од _______.2018. године, која је
саставни део овог уговора,
-да је уговарач осигурања, у складу са чланом 108. ЗЈН о јавним набавкама, донео Одлуку
о додели уговора бр. _____ од ______.2018. године, којом је изабрао Осигуравача за
набавку Услуга осигурања по партијама ЈКП ''3.октобар“ Бор за Партију 5.
Члан 2.
Уговарач осигурања се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура лица – РАДНО
АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА И ЛИЦА НА ДРУШТВЕНО КОРИСНОМ РАДУ ОД ПОСЛЕДИЦА
НЕЗГОДЕ ,а како је то тражено Конкурсном документацијом уговарача осигурања и
прецизирано Понудом Осигуравача из члана 1. овог уговора.
Осигурање временски покрива време обављања посла/друштвено корисног рада плус
време за долазак на посао/ друштвено корисни рад и повратак са посла/друштвено
корисног рада .
Члан 3.
Укупна премија осигурања радно ангажованих лица/лица на друштвено корисном раду од
последица несрећног случаја (незгоде) износи ____________динара без пореза на
годишњем нивоу.
Висина премије не може да се мења.
Члан 4.
Осигуравач се обавезује да на име осигурања од последица несрећног случаја
(незгоде),исплати радно ангажованом лицу следећу надокнаду:
1.000.000,00 динара за случај инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за ниже
проценте инвалидитета;
500.000,00 динара за случај смрти услед незгоде.
Члан 5.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 3.овог уговора, плаћа уговарач осигурања у
12 једнаких месечних рата, без камате, у року од ______ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна.
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да осигураном лицу, односно његовом наследнику исплати
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накнаду штете, у року од __________ дана, од дана пријаве штете и достављања
комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора уговарачем осигурања достави
списак потребне документације за пријаву штете.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за продужење
рока из става 1. овог члана.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на неисплаћени
износ.
Осигуравач је у обавези да, у законском року од 14 дана, уговарачу осигурања исплати
аконтацију, део неспорног износа, уколико није могуће да се утврди висина осигуравачеве
обавезе.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације накнаде из осигурања,
достави један примерак обрачуна накнаде на адресу уговарача осигурања.
Члан7.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе, писменим
захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 90 дана.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред Привредним судом у
Зајечару.
Члан 9.
Уговор постаје пуноважан даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Уговор се закључује на период од годину дана, почев од дана важења полисе осигурања,
за лица радно ангажована по основу привремених и повремених послова на јавном раду и
лица на друштвено корисном раду од последица незгоде.
Све измене и допуне овог уговора врше се у писаној форми.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Општи услови за осигурање лица од последица несрећног
случаја и допунски услови за осигурање од последица несрећног случаја. У случају
неслагања неке одредбе Општих услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се
одредбе полисе.
Члан 10.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих три за уговарача осигурања
и три за Осигуравача.
За Осигуравача
Директор,
_______________

За уговарача осигурања
Директор,
Далибор Орсовановић, дипл.инж.
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МОДЕЛ УГОВОРА–ПАРТИЈА 6
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ
Закључен између:
Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, са седиштем у Бору, 7 јули бр.60, ПИБ:
100567484, матични број:07148372, које заступа директор Далибор Орсовановић (у даљем
тексту: ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________
ПИБ
________________________,матичниброј_______________којезаступа
директор
__________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАВАЧ).
Уговорне стране сагласно констатују:
Члан 1.
-да је Осигураник, наоснову члана 32. и 53. ЗЈН о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', бр.124/12 и 14/2018) и Одлуке о покретању поступка бр. 32 од
15.03.2018. године спровео ЈНМВ за јавну набавку услуга осигурања по партијама ЈКП
''3.октобар“ Бор, обликован по партијама, број набавке 32/2018;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________2018. године,
заведена код Осигураник под бројем _____од ______.2018. године, која је саставни део
овог уговора,
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. ЗЈН о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. _____од _____.2018. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
Услуга осигурања по партијама ЈКП ''3.октобар“ Бор за Партију 6.
Члан 2.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура Осигураник од грађанско
правне вануговорне одговорности за штету насталу смрћу, повредом тела или здравља,
као и оштећења или уништења ствари трећих лица настале као последица чињења,
односно пропуштања чињења насталих из делатности Осигураник, или поседовањем
непокретне и покретне имовине, да осигура Осигураник за штету коју запослени и лица
радно ангажована по уговору о привременим и повременим пословима код Осигураник
претрпе на раду или у вези са радом, за 40 лица радно ангажованих по основу
привремених и повремених послова на јавним радовима у 2018./2019. години, за 30 лица
корисника новчане социјалне помоћи и 9 лица на стручном оспособљавању Осигуравача из
члана 1. овог уговора и према општим условима за осигурање опште одговорности
Осигуравача.
Члан 3.
Висина годишње премије осигурања износи______________динара без пореза.
Висина премије не може да се мења.
Члан 4.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 3.овог уговора, плаћа уговарач осигурања у
12 једнаких месечних рата, без камате, у року од ______ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна.
Члан 5.
За период трајања осигурања сума за осигурање од одговорности за штете на лицима и за
штете на стварима износи 1.000.000,00 динара, а агрегатна сума осигурања износи
3.000.000,00 динара.
Члан 6.
Осигураник је дужан да сваку штету која је у смислу овог уговора покривена осигурањем,
утврди записнички и да без одлагања пријави штету осигуравачу и поступи по његовим
упутствима.
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Осигураник је дужан да предузме све потребне мере како би се спречила, односно,
смањила штета.
Члан 7.
Ако оштећено лице поднесе одштетни захтев, осигураник је дужан да га одмах достави
осигуравачу заједно са свим документима и подацима потребним за ликвидацију штете,
као што су:
- одштетни захтев оштећеног лица;
- докази на основу којих би се могло утврдити постојање или непостојање одговорности
Осигураник за насталу штету;
- докази и изјаве које осигуравач накнадо захтева ради решавања одштетног захтева.
Ако се из околности настале штете, или из поднете документације не може са сигурношћу
утврдити одговорност Осигураник за насталу штету или њена висина, осигуравач је дужан
да осигуранику да упутства о правним и другим мерама које треба предузети ради заштите
од недоказаних, неоснованих или нереалних(превисоких) одштетних захтева.
У недостатку конкретних упутстава од стране осигуравача, осигураник је дужан да као
добар привредник предузуме све потребне мере ради заштите од неоснованих захтева и о
предузетим мерама да без одлагања обавести осигуравача.
Члан 8.
Након утврђивања одговорности Осигураник и обавезе осигуравача за насталу штету и
висину исте, осигуравач ће најкасније у року од ____ дана од дана пријема свих потребних
докумената, исплатити накнаду штете подносиоцу одштетног захтева и о томе обавестити
Осигураник.
Члан 9.
Исплатом накнаде за насталу штету, на осигуравача прелазе сва права Осигураник које
овај има према лицима одговорним за штету.
Члан 10.
Осигурање по овом уговору закључује се на период од 12 месеци почев од дана
потписивања овог уговора од стране овлашћених лица уговорних страна.
Члан 11.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 90 дана.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред Привредним судом у
Зајечару.
Члан 13.
За свешто овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Зaкона о
облигационим односима и услови за осигурање опште одговорности /делатности.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику преда опште услове
осигурања опште одговорности Осигуравача.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих три за Осигураник и три за
Осигуравача.
За Осигуравача
Директор,
_______________

За Осигураник
Директор,
Далибор Орсовановић, дипл.инж.
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МОДЕЛ УГОВОРА–ПАРТИЈА 7
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕВОЗИОЦА ЗА ШТЕТЕ НА РОБИ У
ДОМАЋЕМ ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ
Закључен између:
Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, са седиштем у Бору, 7 јули бр.60, ПИБ:
100567484, матични број:07148372, које заступа директор Далибор Орсовановић (у даљем
тексту: ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________
ПИБ
________________________,матичниброј_______________којезаступа
директор
__________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАВАЧ).
Уговорне стране сагласно констатују:
Члан 1.
-да је Осигураник, наоснову члана 32. и 53. ЗЈН о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', бр.124/12 и 14/2018) и Одлуке о покретању поступка бр. 32 од
15.03.2018. године спровео ЈНМВ за јавну набавку услуга осигурања по партијама ЈКП
''3.октобар“ Бор, обликован по партијама, број набавке 32/2018;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________2018. године,
заведена код Осигураник под бројем _____од ______.2018. године, која је саставни део
овог уговора,
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. ЗЈН о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. _____од _____.2018. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
Услуга осигурања по партијама ЈКП ''3.октобар“ Бор за Партију 7.
Члан 2.
Овим уговором се осигурава одговорност превозиоца(у даљем тексту Осигураник) према
корисницима превоза за доказани потпуни или делимичан губитак или оштећење или
закашњење пошиљке стварно преузете на превоз са одговарајућом осигураниковом
превозном исправом или уговором о превозу, у обиму и под условима наведеним у Чл. 3. и
4. овог уговора.
Одговорност осигураника у смислу става 1. овог члана, утврђује се према Закону о
уговорима о превозу у друмском саобраћају и Закону о облигационим односима.
Члан 3.
Осигуравач ће надокнадити осигуранику све износе које овај треба да плати по основу
одговорности у смислу члана 2. овог уговора, осим штета насталих од узрока наведених у
члану 4. овог уговора.
Услуга осигурања осигураника за штету на роби у домаћем друмском превозу, без учешћа
осигураника у штети, уговара се за суму осигурања у износу од 200.000,00 динара по
превозном средству, односно у износу од 2.400.000,00 динара за 12 превозних средстава,
за цео период осигурања.
Члан 4.
Осигуравач неће осигуранику накнадити штету које су настале као последица једног од
следећих узрока:
- услед зле намере или грубе непажње осигураника или возача;
- због пркорачења уговореног рока превоза који је краћи него што је то уобичајно за
такву врсту пошиљки на тој релацији;
- штете натале на роби коју осигураник није преузео као пошиљку на превоз, иако је
закључио уговор о превозу, или се јавио наручиоцу превоза са закашњењем и тиме
прекршио уговор о превозу;
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-

накнаде које је осигураник исплатио без сагласности осигуравача након истека рока
застарелости;
- штете на пошиљкама за које није обрачуната возарина (бесплатан превоз );
- штете на поштанским пошиљкама.
Члан 5.
Укупан износ годишње премије осигурања износи______________динара без пореза.
Висина премије не може да се мења.
Члан 6.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 5.овог уговора, плаћа осигураник у 12
једнаких месечних рата, без камате, у року од ______ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна.
Члан 7.
Осигураник је дужан да сваку штету која је у смислу овог уговора покривена осигурањем,
утврди записнички и да без одлагања пријави штету осигуравачу и поступи по његовим
упутствима.
Осигураник је дужан да предузме све потребне мере како би се спречила, односно,
смањила штета.
Члан 8.
Ако оштећено лице поднесе одштетни захтев, осигураник је дужан да га одмах достави
осигуравачу заједно са свим документима и подацима потребним за ликвидацију штете,
као што су:
- одштетни захтев оштећеног лица;
- превозну исправу или уговор о превозу;
- фактура или други доказ о вредности пошиљке;
- записничка изјава возача о узроцима и околностима настанка штете;
- докази на основу којих би се могло утврдити постојање или непостојање одговорности
Осигураника за насталу штету;
- докази и изјаве које осигуравач накнадо захтева ради решавања одштетног захтева.
Ако се из околности настале штете, или из поднете документације не може са сигурношћу
утврдити одговорност Осигураника за насталу штету или њена висина, осигуравач је
дужан да осигуранику да упутства о правним и другим мерама које треба предузети ради
заштите од недоказаних, неоснованих или нереалних(превисоких) одштетних захтева.
У недостатку конкретних упутстава од стране осигуравача, осигураник је дужан да као
добар привредник предузуме све потребне мере ради заштите од неоснованих захтева и о
предузетим мерама да без одлагања обавести осигуравача.
Члан 9.
Након утврђивања одговорности Осигураника и обавезе осигуравача за насталу штету и
висину исте, осигуравач ће најкасније у року од ____ дана од дана пријема свих потребних
докумената, исплатити накнаду штете подносиоцу одштетног захтева и о томе обавестити
Осигураника.
Члан 10.
Исплатом накнаде за насталу штету, на осигуравача прелазе сва права Осигураника које
овај има према лицима одговорним за штету.
Члан 11.
Осигурање по овом уговору закључује се на период од 12 месеци почев од дана
потписивања овог уговора од стране овлашћених лица уговорних страна.
Члан 12.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 90 дана.
Члан 13.
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Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред Привредним судом у
Зајечару.
Члан 14.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закону о уговорима
о превозу у друмском саобраћају и Закона о облигационим односима.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику преда опште услове
осигурања од одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем друмском превозу.
Члан 15.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих три за Осигураник и три за
Осигуравача.
За Осигуравача
Директор,
_______________

За Осигураник
Директор,
Далибор Орсовановић, дипл.инж.
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МОДЕЛ УГОВОРА–ПАРТИЈА 8
Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од последица
незгоде
Закључен између:
Јавног комуналног предузећа "3.октобар" Бор, са седиштем у Бору, 7. јули бр.60, ПИБ:
100567484, матични број: 07148372, које заступа директор Далибор Орсовановић (у
даљем тексту: УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________
ПИБ
________________________,матичниброј_______________којезаступа
директор
__________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАВАЧА).
Уговорне стране сагласно констатују:
Члан 1.
-да је уговарач осигурања, на основу члана 32. и 53. ЗЈН о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12 и 14/2018) и Одлуке о покретању поступка бр. 32 од
15.03.2018. године спровео ЈНМВ за јавну набавку услуга осигурања по партијама ЈКП
''3.октобар“ Бор, обликован по партијама, број набавке 32/2018;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________2018. године,
заведена код уговарача осигурања под бројем ______од _______.2018. године, која је
саставни део овог уговора,
-да је уговарач осигурања, у складу са чланом 108. ЗЈН о јавним набавкама, донео Одлуку
о додели уговора бр. _____ од ______.2018. године, којом је изабрао Осигуравача за
набавку Услуга осигурања по партијама ЈКП ''3.октобар“ Бор за Партију 8.
Члан 2.
Уговарач осигурања се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура лица ЛИЦА НА
СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ОД ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) ,а
како је то тражено Конкурсном документацијом уговарача осигурања и прецизирано
Понудом Осигуравача из члана 1. овог уговора.
Осигурање временски покрива време обављања стручног оспособљавања плус време за
долазак на стручно оспособљавање и повратак са стручног оспособљавања и време на
лужбеном путу.
Члан 3.
Укупна премија осигурања лица на стручном оспособљавању од последица несрећног
случаја (незгоде) износи ____________динара без пореза на годишњем нивоу.
Висина премије не може да се мења.
Члан 4.
Осигуравач се обавезује да на име осигурања од последица несрећног случаја
(незгоде),исплати лицу на стручном оспособљавању следећу надокнаду:
1.000.000,00 динара за случај инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за ниже
проценте инвалидитета;
500.000,00 динара за случај смрти услед незгоде.
Члан 5.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 3.овог уговора, плаћа уговарач осигурања у
12 једнаких месечних рата, без камате, у року од ______ дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна.
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да осигураном лицу, односно његовом наследнику исплати
накнаду штете, у року од __________ дана, од дана пријаве штете и достављања
комплетне документације.
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Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора уговарачем осигурања достави
списак потребне документације за пријаву штете.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за продужење
рока из става 1.овог члана.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на неисплаћени
износ.
Осигуравач је у обавези да, у законском року од 14 дана, уговарачу осигурања исплати
аконтацију, део неспорног износа, уколико није могуће да се утврди висина осигуравачеве
обавезе.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације накнаде из осигурања,
достави један примерак обрачуна накнаде на адресу уговарача осигурања.
Члан7.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе, писменим
захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 90 дана.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред Привредним судом у
Зајечару.
Члан 9.
Уговор постаје пуноважан даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Уговор се закључује на период од годину дана, а полисе осигурања за лица на стручном
оспособљавању на период од 6 месеци односно 12 месеци.
Све измене и допуне овог уговора врше се у писаној форми.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Општи услови за осигурање лица од последица несрећног
случаја и допунски услови за осигурање од последица несрећног случаја. У случају
неслагања неке одредбе Општих услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се
одредбе полисе.
Члан 10.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих три за уговарача осигурања
и три за Осигуравача.
За Осигуравача
Директор,
_______________

За уговарача осигурања
Директор,
Далибор Орсовановић, дипл.инж.
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: ________________________________________________
Седиште (место, улица и број): ____________________________________
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за Партију 1
Колективно осигурање запослених од последица незгоде
Р. бр.
Врста трошка
Износ трошкова без
Износ трошкова са
Пореза, у динарима
порезом, у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде:
У_____________
Дана_________________
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
______________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: ________________________________________________
Седиште (место, улица и број): ____________________________________
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за Партију 2
Усуга осигурања имовине
Р. бр.
Врста трошка
Износ трошкова без
Износ трошкова са
Пореза, у динарима
порезом, у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде:
У_____________
Дана_________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
______________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: ________________________________________________
Седиште (место, улица и број): ____________________________________
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за Партију 3
Услуга осигурања возила од аутоодговорности
Р. бр.
Врста трошка
Износ трошкова без
Износ трошкова са
Пореза, у динарима
порезом, у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде:
У_____________
Дана_________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
______________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: ________________________________________________
Седиште (место, улица и број): ____________________________________
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за Партију 4
Услуга осигурања стакала на теретним и теретним-радним возилима
Р. бр.
Врста трошка
Износ трошкова без
Износ трошкова са
Пореза, у динарима
порезом, у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде:
У_____________
Дана_________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
____________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: ________________________________________________
Седиште (место, улица и број): ____________________________________
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за Партију 5
Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на друштвено корисном
раду од последица незгоде
Р. бр.
Врста трошка
Износ трошкова без
Износ трошкова са
Пореза, у динарима
порезом, у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде:
У_____________
Дана_________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
______________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: ________________________________________________
Седиште (место, улица и број): ____________________________________
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за Партију 6
Услуга осигурања опште одговорности
Р. бр.
Врста трошка
Износ трошкова без
Износ трошкова са
Пореза, у динарима
порезом, у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде:
У_____________
Дана_________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
______________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: ________________________________________________
Седиште (место, улица и број): ____________________________________
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за Партију 7
Услуга осигурања опште одговорности
Р. бр.
Врста трошка
Износ трошкова без
Износ трошкова са
Пореза, у динарима
порезом, у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде:
У_____________
Дана_________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
______________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: ________________________________________________
Седиште (место, улица и број): ____________________________________
ТРОШКОВЕ
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за Партију 8
Услуга осигурања опште одговорности
Р. бр.
Врста трошка
Износ трошкова без
Износ трошкова са
Пореза, у динарима
порезом, у динарима

Укупан износ трошкова припремања
понуде:
У_____________
Дана_________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
______________________________
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IX ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди (на обрасцу који је дат у конкурсној документацији)
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)
, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујемо да понуду број _________________ од ____________. 2018. године,
припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке број
ЈНМВ 32/2018 – Услуга осигурања по партијама, објављеног дана 15.03.2018.. године на
Порталу
јавних
набавки
и
на
интернет
страници
Осигураник-ЈКП
"3.ОКТОБАР"www.jkpbor.rs, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У ____________________
Дана _________________
Потпис одговорног лица понуђача,
М.П.
__________________________________
Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве онезависној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну зазаштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције,може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа упоступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересованолице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН
којимсе уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавненабавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представљанегативну 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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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНАза Партију 1
Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору о
привременим и повременим пословима од последица незгоде
1.

Укупна висина премије за услугу колективног осигурања
запослених и лица радно ангажованих по уговору о
привременим и повременим пословима од последица незгодебез укљученог пореза на премије осигурања

____________динарима

2.

Стопа пореза на премије осигурања

______________%

3.

Износ пореза на премије осигурања

_____________динара

4.

Укупна висина премије за за услугу колективног осигурања
запослених и лица радно ангажованих по уговору о
привременим и повременим пословима од последица незгоде-са ____________динара
укљученим пореза на премије осигурања

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
- Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије осигурања за услугу колективног
осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору о привременим и
повременим пословима од последица незгоде-без укљученог пореза на премије осигурања
- Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премије осигурања.
- Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију услуге колективног
осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору о привременим и
повременим пословима од последица незгоде-без укљученог пореза на премије
осигурања.
- Под редним бројем 4. уписује се укупан износ премије осигурања за услугу колективног
осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору о привременим и
повременим пословима од последица незгоде-са укљученим пореза на премије
осигурања.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНАза Партију 2
Услуга осигурања имовине
1.

Укупна висина премије за услугу осигурања имовине-без
укљученог пореза на премије осигурања
____________динарима

2.

Стопа пореза на премије осигурања

______________%

3.

Износ пореза на премије осигурања

_____________динара

4.

Укупна висина премије за за услугу осигурања имовине-са
укљученим пореза на премије осигурања
____________динара

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
- Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије осигурања имовине-без
укљученог пореза на премије осигурања
- Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премије осигурања.
- Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију услуге осигурања
имовине.
- Под редним бројем 4. уписује се укупан износ премије осигурања имовине-са укљученим
пореза на премије осигурања.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за Партију 3
Услуга осигурања возила од аутоодговорности
1.

Укупна висина премије за услугу осигурања возила од
аутоодговорности-без укљученог пореза на премије осигурања

2.

Стопа пореза на премије осигурања

____________динарима
______________%

3.

Износ пореза на премије осигурања

_____________динара

4.

Укупна висина премије за за услугу осигурања возила од
аутоодговорности-са укљученим пореза на премије осигурања
____________динара

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
- Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије осигурања возила од
аутоодговорности-без укљученог пореза на премије осигурања
- Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премије осигурања.
- Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију услуге осигурања
возила од аутоодговорности.
- Под редним бројем 4. уписује се укупан износ премије осигурања за осигурања возила од
аутоодговорности -са укљученим пореза на премије осигурања.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за Партију 4
Услуга осигурања стакала на теретним и теретним - радним возилима
1.

Укупна висина премије за услугу осигурања стакала на
теретним и теретним - радним возилима-без укљученог пореза
на премије осигурања

____________динарима

2.

Стопа пореза на премије осигурања

______________%

3.

Износ пореза на премије осигурања

_____________динара

4.

Укупна висина премије за за услугу осигурања стакала на
теретним и теретним - радним возилима-са укљученим пореза
на премије осигурања

____________динара

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
- Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије осигурања стакала на теретним и
теретним - радним возилима-без укљученог пореза на премије осигурања
- Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премије осигурања.
- Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију услуге осигурања
стакала на теретним и теретним - радним возилима.
- Под редним бројем 4. уписује се укупан износ премије осигурања за осигурања стакала
на теретним и теретним - радним возилима -са укљученим пореза на премије осигурања.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНАза Партију 5
Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица и лица на друштвено корисном
раду од последица незгоде

1.

Укупна висина премије за услугу осигурања радно ангажованих
лица и лица на друштвено корисном раду од последица незгодебез укљученог пореза на премије осигурања
____________динарима

2.

Стопа пореза на премије осигурања

______________%

3.

Износ пореза на премије осигурања

_____________динара

4.

Укупна висина премије за за услугу осигурања радно
ангажованих лица и лица на друштвено корисном раду од
последица незгоде-са укљученим пореза на премије осигурања ____________динара

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
- Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије осигурања радно ангажованих
лица и лица на друштвено корисном раду од последица незгоде-без укљученог пореза на
премије осигурања
- Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премије осигурања.
- Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију услуге осигурања
радно ангажованих лица и лица на друштвено корисном раду од последица незгоде.
- Под редним бројем 4. уписује се укупан износ премије осигурања за осигурања радно
ангажованих лица и лица на друштвено корисном раду од последица незгоде-са
укљученим пореза на премије осигурања.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНАза Партију 6
Услуга осигурања опште одговорности
1.

Укупна висина премије за услугу осигурања опште
одговорности-без укљученог пореза на премије осигурања

2.

Стопа пореза на премије осигурања

____________динарима
______________%

3.

Износ пореза на премије осигурања

_____________динара

4.

Укупна висина премије за услугу осигурања опште
одговорности-са укљученим пореза на премије осигурања
____________динара

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
- Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије осигурања опште одговорностибез укљученог пореза на премије осигурања
- Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премије осигурања.
- Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију услуге осигурања
опште одговорности.
- Под редним бројем 4. уписује се укупан износ премије осигурања за осигурања опште
одговорности-са укљученим пореза на премије осигурања-са укљученим пореза на
премије осигурања.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНАза Партију 7
Услуга осигурања одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем друмском превозу
1.

Укупна висина премије за услугу осигурања одговорности
превозиоца за штете на роби у домаћем друмском превозу-без
укљученог пореза на премије осигурања

____________динарима

2.

Стопа пореза на премије осигурања

______________%

3.

Износ пореза на премије осигурања

_____________динара

4.

Укупна висина премије за услугу одговорности превозиоца за
штете на роби у домаћем друмском превозу-са укљученим
пореза на премије осигурања

____________динара

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
- Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије осигурања одговорности
превозиоца за штете на роби у домаћем друмском превозу-без укљученог пореза на
премије осигурања
- Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премије осигурања.
- Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију услуге осигурања
одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем друмском превозу.
- Под редним бројем 4. уписује се укупан износ премије осигурања за осигурања
одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем друмском превозу-са укљученим
пореза на премије осигурања.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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Јавна набавка број 32/2018
Назив понуђача: __________________________________________
Седиште (место, улица и број): ______________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНАза Партију 8
Услуга колективног осигурања лица на стручном оспособљавању од последица незгоде

1.

Укупна висина премије за услугу осигурања лица на стручном
оспособљавању од последица незгоде-без укљученог пореза на
премије осигурања
____________динарима

2.

Стопа пореза на премије осигурања

______________%

3.

Износ пореза на премије осигурања

_____________динара

4.

Укупна висина премије за услугу осигурања лица на стручном
оспособљавању од последица незгоде-са укљученим пореза на
премије осигурања
____________динара

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
- Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије осигурања лица на стручном
оспособљавању од последица незгоде-без укљученог пореза на премије осигурања
- Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премије осигурања.
- Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију услуге осигурања лица
на стручном оспособљавању од последица незгоде.
- Под редним бројем 4. уписује се укупан износ премије осигурања за осигурања лица на
стручном оспособљавању од последица незгоде-са укљученим пореза на премије
осигурања.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
(на основу члана 75. став 2. ЗЈН)
ИЗЈАВА
Овлашћено лице привредног друштва (предузетник, физичко лице)__________________
____________________________________________________________ изјављује под пуном
материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да:
- понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
- понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
број__ од ______. 2018. године, којом понуђач узима учешће у поступку јавне набавке број
ЈНМВ 32/2018 – Услуге осигурања по партијама, а коју је расписало ЈКП "3.Октобар" Бор.
Датум:
Потпис и овера печатом понуђача:
___________________
м.п. __________________________________
Напомене:
Уколико је поднета заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки
члан групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.
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