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ЈКП „ Водовод Златибор“ 

Број : 1296 

Датум : 25.04.2017. године                                             

Чајетина 

 

    На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и 

68/2015-у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-у 09/17  број 1293 од 25.04.2017. године, 

Решења о образовању Комисије за јавну набавку ЈНМВ-у 09/17, број 1294 од 25.04.2017. године, 

припремљена је: 

                           

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                                         за јавну набавку   

 

                                                          ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања   

                                                      - поступак јавне набавке мале вредности – 

 

 

 

 

 

Подаци о Наручиоцу : 

 

Назив   :   Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“  

Адреса :   Александра Карађорђевића 6А, 31310 Чајетина 

Тел./факс : 031/831-805 

Матични број : 20302976 

ПИБ : 105060489 

Назив банке : 1) Banca Intesa - текући рачун : 160-371221-70 

                        2) Комерцијална банка – текући рачун : 205-177377-02 

                        3) KBM Вanka a.d. Kragujevac – текући рачун : 150-16149-94 

                        4) АИК Банка Ниш-текући рачун : 105-36191-9 

Шифра делатности : 3600 

 

 

 

 

 

 

 

 

***НАПОМЕНЕ:  

1* Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки кaко би благовремено били 

обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу 

са чланом 63. ЗЈН дужан  да све  измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на 

Порталу Јавних набавки и својој интернет страници. 

2* Поступак набавке се спроводи у складу са ЗЈН и свим другим важећим прописима који тангирају 

предметну јавну набавку.***. 

 

 

 

Април  2017.године 

 



ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања  ----------------------------------                                   Page 2 of 57 

 

                                               САДРЖАЈ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

назив    страна 

Насловна страна конкурсне документације 1 

Садржај конкурсне документације 2 

       

 ДЕО I  - ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, УСЛОВИ И УПУТСТВА  

 

 

(3-13) 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Предмет јавне набавке  3 

3. -Техничке карактеристике- количина,опис и спецификација предмета набавке. 

-Услови извршења јавне набавке   

3-5 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује   

 испуњеност тих услова 

5-6 

5. Обавезна садржина понуде  7 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду  7-10 

7. Начин подношења понуде (паковање, обележавање и адресирање) 10-11 

8. -Рок за подношење понуда.  

-Отварање понуда 

11 

9. Критеријум за доделу уговора 12 

10. Захтев за заштиту права 12-13 

               

    ДЕО II  - ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

 

 

14-56 

Насловна страна понуде 14 

Образац-1 Подаци о понуђачу 15 

Образац-2 Подаци о  подизвођачу   16 

Образац-3 П Предмет  понуде, цене и остали услови понуде 17-19 

Образац-3 У Модел уговора  20-24 

Образац 4/1 Изјава понуђача  о испуњавању услова за учешће у поступку из 

чл.75.ст.1.ЗЈН  

25 

Образац 4/2 Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75.ст. 2. ЗЈН 26 

Образац 5/1 Изјава подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку из 

чл.75.ст.1. ЗЈН 

27 

Образац 5/2 Изјава подизвођача  о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН  28 

Образац 6 Изјава понуђача о независној понуди 29 

Образац 7 Изјава понуђача о сагласности са условима из конкурсне 

документације  

30 

Образац  8 Образац трошкова припреме понуде        31 

Образац  9 Спецификације понуде према предмету осигурања и врсти ризика 32-56 

 

 ДЕО III-ПРИЛОЗИ 

 

 

57 

Историја штете од ризика лома машина-напомена Наручиоца 57 



ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања  ----------------------------------                                   Page 3 of 57 

                               ДЕО  I - ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, УСЛОВИ И УПУТСТВА 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 (1) Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“, А.Карађорђевића 6 а, 31310 Чајетина  

     Интернет страница :  www.vodovod-zlatibor.org. 

(2) Врста поступка : поступак јавне набавке мале вредности 

(3) Предмет јавне набавке : услуга 

(4) Позиција у Плану ЈН за 2017.год. : 1.2.1  

(5) Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

(6) Контакт : Е-mail : javnenabavke@vodovod-zlatibor.org ; Тел./факс : 031/3831-805. 

  Бојана Дабић  тел. 062/8849-068, Драгослав Кићановић тел.031/3831–805, 062/8849-161.  
 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

Назив и ознака из ОРН : услуге осигурања – 6651000. 

Предмет јавне набавке ЈНМВ-у број 09/17 је услуга осигурања на годишњем нивоу, и то :  

1) Набавка услуге осигурања имовине и лица за период од 01.07.2017.-30.06.2018. године према 

подацима из конкурсне документације (Образац 9 – Прилози бр. 1-7 и 10-11). 

2) Набавка услуге каско осигурања за период од једне године према подацима из конкурсне 

документације (Образац 9 -Прилог бр.8). 

3) Набавка услуге обавезног осигурање од аутоодговорности (АО) за период од једне године са 

почетком трајања  на дан истека тренутно важећег осигурања за свако од возила (на дан нове 

регистрације), односно, према подацима из конкурсне документације ( Образац 9 -Прилог бр.9).  

 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ,  

УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ И ДРУГИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА 
 

3.1 Спецификација предмета набавке детаљно је дата у Обрасцу 9 - Спецификација понуде према 

предмету осигурања и врсти ризика који је саставни део обрасца понуде  (ДЕО II-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ). 

Образац 9 Спецификација понуде према предмету осигурања и врсти ризика чини 11 прилога, и то :  

  
Прилог 1 Осигурање грађевинских објеката од пожара и неких других опасности  

Прилог 2 Осигурање опреме од пожара и неких других опасности  

Прилог 3 Осигурање залиха од пожара и неких других опасности  

Прилог 4 Осигурање инсталација, машина, уређаја и апарата од ризика лома машина  

Прилог 5 Осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима  

Прилог 6 Осигурање од  ризика провалне крађе и  разбојништва  

Прилог 7 Комбиновано осигурање  електронских рачунара, процесора и сл. уређаја  

Прилог 8 Каско осигурање возила, радних машина и лица  

Прилог 9 Обавезно осигурање од аутоодговорности  

Прилог 10 Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде)  

Прилог 11 Колективно додатно здравствено осигурање запослених за случај тежих болести / хируршких 

интервенција  

        

3.2 Услови извршења набавке  постављени од стране Наручиоца  

 

1) Свеобухватност понуде   

Понуђач у својој понуди мора да понуди све позиције-услугу осигурања за све наведене врсте/предмете 

осигурања и ризике, у складу са захтевима и спецификацијом Наручиоца из конкурсне документације. У 

супротном понуда је неодговарајућа, односно неприхватљива. 

 

2) Понуђена цена (премија осигурања)  
 1/Понуђена цена (премија осигурања) мора бити исказана у динарима (РСД), са и без пореза. 

    За оцену понуде Наручилац ће узети у обзир укупну цену услуге осигурања без пореза. 

2/ У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови понуђача везани за пружање предметне 

услуге и сви евентуално дати попусти.  

3/ Попусти који већ нису урачунати у понуђену цену неће се узимати у обзир. 

4/ Понуђена цена (износ премије) је фиксна и не може се мењати у периоду важења уговора о 

осигурању осим из законом прописаних разлога. 

http://www.vodovod-zlatibor.org/
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5/ Цене-премије за обавезно осигурање од ауто одговорности (АО) се могу мењати само у случају 

промене Закона о осигурању, односно,  промене тарифа, највише у проценту који је прописан 

предметном изменом Закона. О насталим променама  понуђач обавештава Наручиоца у писаној форми. 

 

3) Услови плаћања  
    1/ Премија обавезног осигурања од аутоодговорности се плаћа посебно за свако возило, у целини са 

припадајућим порезом, на дан регистрације возила, одн. на дан истека претходно важећег осигурања; 

    2/ Део укупне премије осигурања без пореза, који се израчунава као разлика укупне  понуђене 

премије без пореза и премије осигурања од аутоодговорности без пореза, плаћа се у 12  једнаких 

месечних бескаматних  рата. Укупан порез на овај део премије осигурања Наручилац ће платити уз 

прву рату.    

 

4) Пријава штете и време одазива  
     1/ У случају настанка штетног догађаја Наручилац-Осигураник упућује писмени позив -пријаву 

штете  Осигуравачу да изађе на лице места ради увида у штетни догађај и ради процене настале штете.  

          Позив Осигураник може упутити путем факса или мејлом, а Осигуравач се обавезује да на исти 

начин, одмах, без одлагања, потврди пријем овог позива.  

      2/ Време одазива понуђача (осигуравача) на позив – пријаву штете понуђач у понуди наводи у 

целим часовима.  Време одазива тече од часа пријема пријаве штете.  

           Понуђено време одазива не може бити дуже од 8 часова од пријема позива-пријаве штете. 

           Ако је понуђено време одазива дуже од 8 часова Наручилац ће понуду одбити као 

неприхватљиву. 

       3/ Уколико у понуђеном (уговореном) року за одазив представник осигуравача не изађе на лице 

места, Наручилац може без даљег чекања и било каквих консеквенци приступити потребној 

интервенцији на отклањању последица настале штете.  

           Наручиоцу се признаје право да у случају хаварија или изузетне хитности  приступи неопходним  

радовима на отклањању последица штете и пре истека понуђеног, одн. уговореног рока за одазив.   

 

5) Рок за процену ликвидацију и исплату штете 

   Процену, ликвидацију и исплату штете, односно, уговорене суме осигурања, понуђач ће извршити у 

року од 14 дана од дана подношења комплетног захтева (релевантне документације) за исплату штете.  

 

6) Под осигурањем запослених подразумева се осигурање од ризика одређених конкурсном 

документацијом свуда и на сваком месту (без ограничења у простору и времену), непрекидно 24 часа. 

Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених у складу са стварним стањем. 

Осигурање важи и изван вршења редовног занимања.  

 

7) Рок важења понуде : Понуђач у понуди наводи рок важења понуде у календарским данима и он 

тече од дана отварања понуда.   

     Понуђени рок важења понуде може бити најмање 30 дана, у супротном понуда је неприхватљива. 

 

*** Напомена :Наручилац може да тражи од понуђача да продужи рок важења понуде за одређено 

времe. Захтев за продужење важења понуде и одговор понуђача мора бити достављен у писаној форми. 

 

8)   Рок за закључење уговора је 10 дана од дана када Наручилац изабраном понуђачу достави 

примерке уговора на потпис.  

      Ако понуђач коме је додељен уговор  одбије да закључи уговор Наручилац може уговор закључити 

са првим следећим најповољнијим понуђачем . Ако је због методологије примене критеријума потребно 

утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда 

и донети (нову) одлуку о додели уговора. 

      У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити утовор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст.2. тачка 5) ЗЈН-а.  

 

9) Важење уговора  
      Уговор производи правно дејство од дана закључења уговора па до извршења свих обавеза у 

терминима и у складу са условима који су одређени уговором.   
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10) Право Наручиоца на одступање од вредности уговора 
     У зависности од потреба Наручиоца и измењених објективних околности, као што  је набавке нове 

опреме, увећање броја запослених и слично, уговорени oбим услуге осигурања се може увећати у 

вредности до максимално 5 % укупне првобитно уговорене вредности уговора (чл.115.ЗЈН). 

 

11) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач (чл.74. ЗЈН).  

 

12) Понуђач  је одговоран за поштовање  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, као и заштити  животне средине у току извршења предметне набавке.  

 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И  УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 

         Понуђач има право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ-у 09/17 – Набавка 

осигурања ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН. 

         Ако се понуда подноси са подизвођачем, исти мора да испуни услове у складу са чл. 80.ЗЈН.  

         Испуњеност услова понуђач доказује у складу са упутствима и напоменама из тачке 4. 

Конкурсне документације, у супротном - његова понуда биће одбијена као неприхватљива 

 

4.1  УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА 

 

 4.1 Обавезни услови за понуђача из члана 75. ЗЈН  

Понуђач који подноси самосталну или понуду са подизвођачем као и, у складу са чланом 81. ЗЈН, 

сваки понуђач из групе понуђача који подносе заједничку понуду (учесник у заједничкој понуди),  

мора доказати да испуњава следеће обавезне услове из чл. 75. ЗЈН, и то :  

1) да је регистрован код надлежног органа, одн. уписан у одговарајући регистар [чл.75.ст.1.тач.1) ЗЈН]; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре [чл.75.ст.1.тач.2) ЗЈН]; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији [чл.75.ст.1.тач.4) ЗЈН]; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

[чл.75.ст.1.тач.5) ЗЈН]. 

5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде.   (чл.75.ст.2. ЗЈН). 

 

Као доказе о испуњавању наведених услова понуђач у оквиру понуде доставља :  

 

 1) Образац 4/1- Изјаву понуђача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. став 1. тач.1), 2) и 4) ЗЈН. 

 

 2) Важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности осигурања издату од стране надлежног 

органа-Народне Банке Србије (НБС), односно Потврду НБС о издатој, важећој дозволи за рад [ доказ о 

испуњавању услова из чл.75.ст.1.тач.5) ЗЈН];  

      Уколико понуду као заједничку подноси група понуђача, у складу са чланом 81.ЗЈН, услов из чл. 75. 

ст. 1. т. 5) ЗЈН дужан  је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 

за који је неопходна испуњеност тог услова, што се доказује достављањем важеће дозволе за обављање 

одговарајуће делатности,  односно Потврде о издатој, важећој дозволи за рад за обављање одговарајуће 

делатности коју је том понуђачу-учеснику у заједничкој понуди, издао надлежни орган-НБС. 

       

 3) Образац 4/2- Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2. ЗЈН. 

 

 

*Напомена:  Обрасци 4/1 и 4/2  су  саставни део конкурсне документације (ДЕО II Образац понуде).** 

 



ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања  ----------------------------------                                   Page 6 of 57 

4.2 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако се понуда подноси са подизвођачем, сваки подизвођач наведен у понуди, у складу са чл. 80. ЗЈН, 

мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. [тач. 1), 2) и 4)] ЗЈН и услов из чл.75.ЗЈН став 2. , а 

ако део набавке за коју је потребна дозвола надлежног органа понуђач/група понуђача врши преко 

подизвођача, подизвођач мора да испуни и услов из чл.75. став 1.тачка 5) ЗЈН.  

Као докази о испуњавању наведених услова од стране подизвођача, у оквиру понуде достављају се :  

 

1) Образац 5/1–Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. ст. 1. [ т.1), 2) и 4)] ЗЈН.  

 

 2) Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности осигурања (за подизвођача) издату од стране 

надлежног органа-Народне Банке Србије (НБС), односно Потврду НБС о издатој, важећој дозволи за рад 

[доказ о испуњавању услова из чл.75.ст.1.тач.5) ЗЈН];  

Овај доказ се доставља уз понуду само ако део набавке за коју је потребна дозвола надлежног органа 

понуђач врши преко подизвођача.  

 

3) Образац 5/2–Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. став 2. ЗЈН. 

 

*Напомене :  
1* Обрасци 5/1 и 5/2  су саставни део конкурсне документације (ДЕО II Образац понуде). 

2*Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 

потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН,  понуђач може доказати испуњеност 

тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

****************************************************************************************** 

***Напомене:    
1*  Понуђач (самостални понуђач, учесник у заједничкој понуди, подизвођач) који је уписан у Регистар 

понуђача (код АПР-а), у складу са чл.78.ЗЈН, не мора да доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН (услови 1-3 из тачке 4.1 конкурсне документације). 

2* Ако понуђач/учесник у заједничкој понуди/подизвођач у оквиру понуде не достави одговарајуће 

доказе о испуњавању услова из чл.75.ЗЈН у складу са датим упутствима, а Наручилац провером  

утврди да исти није уписан у Регистар понуђача, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

3* Понуђач може уместо изјаве да достави и одговарајуће доказе-документа о испуњавању наведених 

услова издата од надлежних органа (чл.77.ЗЈН).  

4* Сваки понуђач/учесник у заједничкој понуди/подизвођач, без обзира на то да ли је уписан у Регистар 

понуђача, дужан је да, у складу са упутствима  из тачке 4. конкурсне документације, као доказ о 

испуњавању услова из чл.75. ст.1. т. 5. ЗЈН уз понуду достави Дозволу, односно, Потврду о издатој 

важећој дозволи за рад за обављање деклатности која је предмет ове набавке, издату од стране 

надлежног органа-НБС (чл.77.ст.4.ЗЈН). 

5* Понуђач није дужан да доставља доказе (документа) који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, али је дужан да,  у посебном допису који даје у прилогу  понуде, наведе интернет 

странице надлежних органа на којима су ти подаци јавно доступни (чл.79. ст.5.и 6.ЗЈН).  

6* Доказе -документа о испуњавању услова понуђачи достављају у неовереним копијама.Наручилац 

може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 

Извештаја Комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. Ако понуђач у 

остављеном примереном  року који не може бити краћи од 5 дана од дана пријема Захтева, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву (чл. 79. ст.1., 3. и 4. ЗЈН). 

7* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Изјава, 

уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

8* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, закључења уговора, 

односно током важења уговора о јавној набавци и то документује на прописани начин (чл.77.ст.7.ЗЈН)* 
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5. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

     

Понуда мора да садржи :  

     1) Део оригиналне конкурсне документације означен као - ДЕО II –ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, попуњен 

и оверен у складу са Упутством из тачке 6.  конкурсне документације;  

     2) Документацију, коју је понуђач дужан да достави у прилогу понуде, и то :  

        1/ Важећу дозволу, односно,  Потврду о издатој важећој дозволи за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, издату од надлежног органа–НБС,  која се доставља уз понуду у складу са 

захтевима и упутствима из конкурсне документације (Тачка 4. конкурсне документације);  

        2/ Споразум учесника у заједничкој понуди који се доставља уз понуду само у случају када 

група понуђача подноси заједничку понуду у предметном поступку јавне набавке.     

 

*Напомене : Понуда која не садржи елементе у складу са датим упутствима је неприхватљива. 

 

 

6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ   

 

6.1 Понуда се подноси на српском језику, на оригиналној конкурсној документацији која је објављена 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

6.2 Понуђач може поднети највише једну понуду - понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

6.3 Понуда мора бити у складу са захтевима и условима из тачке 3. конкурсне документације и другим 

условима постављеним у конкурсној документацији, у супротном понуда је неодговарајућа, односно, 

неприхватљива. 

 

6.4 Понуда се може поднети као самостална понуда, заједничка понуда групе понуђача и као понуда 

са подизвођачем.  

      А) Самостална понуда : Понуђач који подноси самосталну понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач (чл.87. ЗЈН)  

      Б) Заједничка понуда : Група понуђача може поднети заједничку понуду. Исто лице  не може 

учествовати у више заједничких понуда (чл.87. ЗЈН). 

       Саставни део заједничке понуде је Споразум учесника у заједничкој понуди  који се доставља у 

прилогу понуде, а којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке и који обавезно садржи :  

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.                             

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име  

задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

     В) Понуда са подизвођачем : Понуђач или група понуђача може поднети понуду и са подизвођачем.  

        Део набавке који понуђач/група понуђача поверава подизвођачу не може бити већи од 50 % укупне 

вредности набавке, односно, укупне понуђене цене дате у понуди. 

         Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача/групе понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

         Исто лице може бити наведено као подизвођач у више понуда. У извршењу уговора не може 

учествовати подизвођач који није наведен у понуди, односно, уговору, осим у случају и под условима из 

члана 80. став 12. одн. став 14. ЗЈН. Понуђач у потпуности одговара  Наручиоцу за извршење уговорене  

набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући 

приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова за учешће у поступку набавке. 
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6.5 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
      Заинтересовано лице може, у писаном облику (факсом, мејлом, поштом), најкасније 5 (пет) дана 

пре истека рока за подношење понуда, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији.  

       Захтев  за додатним информацијама-појашњењем конкурсне документације са назнаком :  

                           „ЈНМВ-у 09/17 – Захтев за појашњењем конкурсне документације“,  

заинтересовано лице може упутити на Е-mail : javnenabavke@vodovod-zlatibor.org , на факс број 

031/3831-805 или  поштом на адресу Наручиоца наведену у конкурсној документацији. 

У складу са ЗЈН Наручилац појашњење конкурсне документације, у року од 3 дана од дана пријема 

Захтева, ОБЈАВЉУЈЕ на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  

 

6.6 Начин означавања поверљивих података у понуди 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као 

поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, 

односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке 

потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у 

документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди.  

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена 

понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

6.7 Измена конкурсне документације  
 Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију  пре истека рока за достављање 

понуда. Свака таква измена или допуна, представља део конкурсне документације и биће објављена на 

Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.  

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 

достављање понуда, Наручилац ће  продужити рок за достављање  понуда. Обавештење о продужетку 

рока за достављање понуда Наручилац ће ОБЈАВИТИ на Порталу ЈН и својој интернет страници. 

 

6.8 Обрасци који чине - ДЕО II – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и упутство за попуњавање 

 

1) ДЕО II – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ чине :   

Насловна страна понуде 

Образац-1 Подаци о понуђачу 

Образац-2 Подаци о  подизвођачу   

Образац-3 П Предмет  понуде, цене и остали услови понуде 

Образац-3 У Модел уговора  

Образац 4/1 Изјава понуђача  о испуњавању услова за учешће у поступку из чл.75.ст.1.ЗЈН  

Образац 4/2 Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75.ст. 2. ЗЈН 

Образац 5/1 Изјава подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку из чл.75.ст.1. ЗЈН 

Образац 5/2 Изјава подизвођача  о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН  

Образац 6 Изјава понуђача о независној понуди 

Образац 7 Изјава понуђача о сагласности са условима из конкурсне документације  

Образац  8 Образац трошкова припреме понуде 

Образац  9 Спецификације понуде према предмету осигурања и врсти ризика 
 

2) Насловну страну и обрасце који чине ДЕО II- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ понуђач попуњава тако што 

уписује све тражене податке у складу са формом образаца, упутствима из конкурсне документације и 

упутствима о попуњавању која се налазе на самим обрасцима.  
Уколико при попуњавању образаца понуђач начини неку грешку, дужан је да то место  избели и 

правилно попуни, а исто овери печатом понуђача и потписом одговорног (овлашћеног) лица.  
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Обрасце и сва друга документа (изјаве) својим потписом и печатом фирме ( на месту печата-М.П.) 

оверава одговорно лице понуђача  које је овлашћено за заступање фирме и које ће потписати уговор о 

јавној набавци (одн. одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача–у случају заједничке понуде).  

Обрасце и друга документа, односно понуду, може оверити и друго овлашћено лице понуђача и у том 

случају у прилогу понуде доставља се одговарајуће овлашћење, оверено и потписано од законског 

заступника понуђача, у коме се наводи име, презиме и обим овлашћења тог лица.  

Изјаве подизвођача својим потписом и печатом фирме оверава одговорно лице подизвођача.  
 

3) На насловној страни Обрасца понуде, наводе се следећи подаци :   

       - назив и седиште понуђача (или овлашћеног члана групе понуђача, у случају заједничке понуде), 

       - број и датум понуде ( број понуде се наводи ако понуђач води заводну књигу - деловодник) 

       - понуђач који самостално подноси понуду заокружује опцију А),  

       - група понуђача која подноси заједничку понуду, заокружује опцију Б) и наводи називе свих 

учесника у заједничкој понуди,  

       - ако понуђач или група понуђача подноси понуду са подизвођачима заокружује опцију В) и 

наводи називе свих подизвођача. 

 

4) У Обрасцу 1 наводе се тражени подаци о понуђачу,односно, учесницима у заједничкој понуди,  ако 

група понуђача подноси заједничку понуду. 

 

5) У Обрасцу 2 наводе се тражени подаци о подизвођачима, ако се подноси понуда са подизвођачима. 

 

6) У Обрасцу 3П, у складу са датом формом Обрасца, понуђач наводи услове своје понуде водећи 

рачуна о захтевима и условима постављеним у тачки 3. Конкурсне документације,  и то :   

     Под тачком 2) понуђач попуњава Табелу – Образац структуре цене, односно наводи износе премије 

осигурања према предмету осигурања и врсти ризика, без урачунатог пореза, износе пореза и износе 

премија са порезом по позицијама и укупно , како је дато у табели. Понуђач попуњава табелу на основу 

података које је претходно навео у спецификацијама у Обрасцу 9 (Прилози 1-11). 

     Под тачком 3), у Рекапитулацији, понуђач наводи :  

       - укупан износ понуђене премије осигурања  без пореза (збир свих позиција из табеле, без пореза), 

       - порез на услугу осигурања разврстан по стопама на одговарајућу основицу (ако има више стопа), 

       - укупан порез, 

       - укупан износ понуђене премије осигурања са порезом.    

     Под тачком 4) -Услови плаћања понуђач наводи следеће податке, и то :  

               - у тачки 1/ - понуђач наводи  део укупне премије осигурања без пореза, који ће се плаћати у 

12 једнаких месечних бескаматних рата. Овај део премије се израчунава као разлика укупне  

понуђене премије без пореза и премије обавезног осигурања од аутоодговорности без пореза; 

                 - у тачки 2/ - понуђач наводи колико износи једна месечна рата без пореза; 

                 - у тачки 3/ - понуђач наводи колико износи укупан порез на износ премије из тачке 1/ ; 

                 - у тачки 4/ - понуђач наводи колико износи прва рата увећана за порез из тачке 3/ ; 

                 - у тачки 5/ - понуђач наводи којег дана (редни број дана) у месецу рате доспевају на плаћање. 

        Под тачком 5) - Начин организовања послова на процени, ликвидацији и исплати штета :  

          - у тачки 1/ понуђач се заокруживањем и попуњавањем једне од понуђених опција [под а), б) 

или в)] изјашњава о начину на који је организовао наведене послове на територији региона према 

седишту Наручиоца.  

          - у тачки 2/ понуђач наводи контакт телефон-факс, односно мејл на који Наручилац може 

пријавити настанак штетног догађаја.  

        Под тачком 6) - Време одазива осигуравача, понуђач наводи рок (у целим часовима) у којем ће 

представник Понуђача (осигуравача) по пријави штете изаћи на лице места ради увида у штетни догађај.    

        Под тачком 7 ) податке наводи само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем; 

        Под тачком 8) Остало - понуђач може да наведе  ако је потребно, ближа појашњења и прецизирања 

дате понуде и сл. 

         Под тачком 9) понуђач наводи рок важења понуде (не краћи од 30 дана). 

 

7) У Обрасцу 3У-Модел уговора, понуђач наводи тражене податке (о понуђачу, броју и датуму  понуде) 

као и услове понуде наведене у Обрасцу 3П, у складу са датом формом - моделом уговора. 

Попуњавањем овог обрасца понуђач изражава сагласност са условима који су у њему наведени. 
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8) У Обрасцу 4/1 понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје Изјаву да 

испуњава обавезне законске услове за учешће у поступку набавке из чл.75.ст.1. т.1),2) и 4) ЗЈН.  

 

9) У Обрасцу 4/2 понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје Изјаву да  

испуњава услов из  чл. 75. ст. 2. ЗЈН. Уколико понуђач не попуни овај образац, његова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

10) У Обрасцу 5/1  подизвођач (ако се подноси понуда са подизвођачем), под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу даје Изјаву да испуњава обавезне законске услове за учешће у поступку 

набавке из  чл.75.ст.1. т.1),2) и 4) ЗЈН . 

 

11) У Обрасцу 5/2 подизвођач (ако се подноси понуда са подизвођачем),  под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу даје Изјаву да испуњава услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН. Уколико подизвођач не 

попуни овај образац, понуда се  одбија као неприхватљива. 

 

12) У Обрасцу 6 - Понуђач даје Изјаву о независној понуди из чл.26. ЗЈН. Уколико понуђач  не попуни 

овај образац, понуда се одбија као неприхватљива. 

 

***Напомена : У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције која, ако утврди да је 

понуђач повредио конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН, може понуђачу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке са трајањем и до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу чл. 82. ст. 1. т. 2) ЗЈН.*** 

 

13) У Обрасцу 7 - Понуђач  даје  Изјаву о сагласности са условима из конкурсне документације. 

Уколико понуђач  не попуни овај образац, понуда се одбија као неприхватљива. 

 

14) Образац 8 - Образац трошкова припреме понуде понуђач није дужан да попуни. Понуђач на овом 

обрасцу може да наведе укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и 

подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова осим 

у случају и под условима из чл.88.ст.3. ЗЈН. 

 

15) Образац 9- Спецификације понуде према предмету осигурања и врсти ризика дужан је да 

попуни сваки понуђач. Понуђач у Прилозима (1-11) који чине овај Образац, наводи износе премија и 

остале податке према предмету осигурања и врсти ризика , како је дато овим обрасцима, са урачунатим 

свим трошковима и попустима,  потписује их, оверава печатом  и доставља у оквиру понуде као њен 

саставни део.  

 

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

 

1) Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, која треба да буде затворена  на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара (чл. 87. ЗЈН). 

 

2) Пожељно је да сви обрасци који чине ДЕО II – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и потребна документација која се 

даје у прилогу, а који заједно чине садржину понуде, буду повезани у целину и запечаћени (осим оних 

који по природи ствари не смеју бити оштећени) тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати 

или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.   

 

3) Коверта (или кутија) у којој се доставља понуда адресира се и означава на следећи начин:  

  На предњој страни коверте/кутије наводи се :  

                                                                ЈКП"Водовод Златибор“ 

                                                   ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина, 

 

                                                ПОНУДА ЗА ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања             

                                                                    - НЕ ОТВАРАТИ –  

а на полеђини : тачан назив и адреса понуђача, као и име и број телефона особе за контакт.   
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4) Понуда се може поднети :  

1/непосредно, предајом понуде у пословним просторијама Наручиоца у Чајетини, А.Карађорђевића 6а, 

у пријемној служби, одн. канцеларији секретарице Наручиоца; 

2/ путем поште на адресу : ЈКП"Водовод Златибор" ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина. 

   

5)  Измену и допуну понуде понуђач може доставити пре истека рока за достављање понуда, лично у 

пријемној служби у седишту Наручиоца или поштом на адресу Наручиоца, у запечаћеној коверти коју 

адресира и означава на следећи начин :   

На предњој страни коверте наводи се : 

                                                             ЈКП"Водовод Златибор“ 

                                            ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина, 

                                                                     ЈНМВ-у 09/17  

                                        Измене и допуне понуде бр._________ од_______________ 

                                                (број и датум понуде како је заведена код понуђача)                                                     

                                                                      - НЕ ОТВАРАТИ -,  

а на полеђини : назив и адреса понуђача, име и број телефона особе за контакт. 

 

 6) Повлачење (опозив) понуде, уз образложење, понуђач може извршити писменим путем пре истека 

рока за достављање понуда,  лично у пријемној служби у седишту Наручиоца или препорученом 

поштом на адресу Наручиоца, у запечаћеној коверти коју адресира и означава на следећи начин :   

На предњој страни коверте наводи се : 

                                                             ЈКП"Водовод Златибор“ 

                                          ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина, 

                                                                     ЈНМВ-у 09/17  

                                         Опозив понуде бр.____________ од _____________,  

                                           (број и датум понуде како је заведена код понуђача)                                                      

а на полеђини : назив и адреса понуђача, име и број телефона особе за контакт. 

 

7) По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да мења или опозове своју понуду. 

 

 

8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

8.1 РОК за подношење понуда је 12.05.2017.године до 12,00 сати. Понуде које по истеку овог рока 

стигну и буду заведене код Наручиоца сматраће се  неблаговременим. 

       Понуде које код Наручиоца стигну и буду заведене након истека наведеног рока за подношење 

понуда, а пре завршетка поступка отварања понуда, Наручилац ће  евидентирати у записнику о 

отварању понуда као неблаговремене.  

       Све неблаговремене понуде Наручилац ће, у складу са чл.3. т.33) ЗЈН, одбити као неприхватљиве, 

неће их разматрати  и по окончању поступка отварања понуда вратиће их понуђачима неотворене са 

назнаком да су поднете неблаговремено (чл.104.ЗЈН).  

 

8.2 ОТВАРАЊЕ понуда обавиће се на дан истека рока за подношење понуда, 12.05.2017. године, са 

почетком у 12,30 часова у просторијама Наручиоца на наведеној адреси.  

Поступак отварања понуда спроводи Комисија Наручиоца у предметном поступку јавне набавке.  

О поступку отварању понуда Комисија води записник.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати 

само законски заступници и овлашћени представници понуђача.  

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да 

Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, печат 

и потпис законског заступника понуђача. Без оваквог овлашћења, представник има право само на 

присуство и не може предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање 

приговора на отварање понуда и др). Законски заступници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда на основу личне карте или друге одговарајуће исправе на основу које се може 

утврдити њихов идентитет, а коју су дужни да Комисији, пре почетка поступка отварања понуда, дају на 

увид.  
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9. КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  
 

9.1 Критеријум за доделу уговора је:„Најнижа понуђена укупна цена-премија осигурања, без пореза".   

9.2 Рангирање понуда (понуђача) врши се према износу укупне понуђене премије  осигурања без 

пореза,  у растућем низу, тако да се на првом месту ранг листе налази понуда (понуђач) са најнижом 

понуђеном укупном премијом осигурања без пореза, а на последњем понуда (понуђач) са највишом 

понуђеном укупном премијом осигурања без пореза. Рангирају се само прихватљиве понуде. 

9.3 Уговор се додељује понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија, односно, понуђачу чија је 

понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, а који је понудио најнижу укупну цену услуге 

осигурања – најнижу укупну премију осигурања без пореза, одн. који се налази на првом месту на 

ранг листи.  

Од наведеног Наручилац ће одступити само у случајевима и под условима који су прописани у ЗЈН. 

9.4 Резервни критеријуми :  

1) Време одазива Осигуравача : Уколико две или више благовремених, одговарајућих и прихватљивих 

понуда  имају једнаку понуђену укупну премију, понуде ће се рангирати на тај начин што ће се као 

повољнија оценити понуда у којој је понуђено краће Време одазива осигуравача, односно краћи рок у 

којем ће представници понуђача-осигуравача изаћи на лице места ради увида и процене настале штете. 

2/1) Ако су две или више понуда једнаке по оба напред наведена критеријума, при чему су оне и 

најповољније у поступку, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

У поступку жребања учествују само понуђачи чије су понуде једнаке по напред наведеним 

критеријумима и које су уједно и најповољније у поступку 

О термину жребања Наручилац ће благовремено писмено (мејлом, факсом, поштом) обавестити све 

понуђаче и исто обавештење објавити на својој интернет страници.   

Извлачење понуда путем жреба је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно 

могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача који учествују у 

жребању, на основу писменог овлашћења за учешће у жребању које мора бити оверено печатом и 

потписом законског заступника понуђача. Овлашћење се предаје Комисији пре почетка жребања.  

О поступку жребања Комисија води записник.  

Поступак жребања Комисија спроводи тако што ће на одвојеним папирима, који су исте величине и 

боје, исписати бројеве понуда и називе понуђача који учествују у жребању и све те папире ставити у  

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Уговор ће се доделити Понуђачу чији је назив 

написан на извученом папиру.  Понуђачи (понуде) који су учествовали у жребању, а који нису извучени, 

заузеће (поделиће) исто-друго место на ранг листи. 

2/2) У случају да су две или више понуда једнаке по свим напред наведеним критеријумима, али да 

према понуђеним условима нису и најповољније у поступку, због ефикасности у спровођењу поступка 

набавке за њихово рангирање неће се применити поступак из тачке 2/1). Ове понуде ће заузети 

(поделити) исто место на ранг листи у складу са понуђеним условима и одређеним критеријумима.  

9.5 Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 10 дана од дана отварања понуда.  

Одлуку о додели уговора Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења ОБЈАВИТИ 

на Порталу јавних набавки  и на својој интернет страници. 
 

10.  ЗАХТЕВ  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА  (ЗЗП) 

 

10.1 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. ЗЈН.   

        1) ЗЗП се подноси у складу са чл. 148.-156. ЗЈН.   

        2) ЗЗП се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.           

        3) ЗЗП се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

ако овим законом није другачије одређено.  

        4) ЗЗП којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана 

пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац Захтева, у 

складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, претходно указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио (чл.149. ст.3.ЗЈН).  У наведеном случају се не 

примењује правило Закона о општем управном поступку према којем се дан када је поднесак предат 

пошти сматра као дан предаје органу коме је упућен.  
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         5) ЗЗП којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а 

након истека рока из тачке 4) , сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 

за подношење понуда (чл.149. ст.4.ЗЈН) 

         6) После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

ЗЗП-а је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.      
        7) Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу ЗЗП-а били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева из тачке 4) и 5) (ст.3.и 4. чл. 149.ЗЈН), а подносилац ЗЗП-а га није 

поднео пре истека тог рока.  

         8) Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет ЗЗП од стране истог подносиоца захтева, у 

том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 

приликом подношења претходног захтева.  

         9) Захтев за заштиту права садржи елементе прописане у чл. 151.ЗЈН. 

        10) Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав 

захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији 

у року од три дана од дана доношења. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од  

три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 

доставља наручиоцу.(чл.151.ЗЈН).  

10.2 Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 
1) Чланом 151. ЗЈН прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о 

уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

2) Подносилац захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда дужан је да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара.  

3) Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос) ; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси ЗЗП; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси ЗЗП; 

(8) корисник: Буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, одн. назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 

садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и 

оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 

наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 

јавних средстава);  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 

отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.  

***Напоменe :  
1* Приликом попуњавања налога посебно је значајно :  

- да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу следећим редоследом :  

ЗЗП; назив наручиоца; 

број или ознака јавне набавке 

- у пољу " позив на број"  уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси ЗЗП, 

али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( |  / „ «  и сл.  

2* Опширнија упутства дата су на сајту Републичке комисије за заштиту права 

понуђача(www.kjn.gov.rs).  
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                                                          ДЕО II - ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 у поступку јавне набавке : ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања 
 

Подносилац понуде (назив и седиште) :  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________                                                                                                                          

                         (Понуђач / Овлашћени члан групе понуђача у случају заједничке понуде) 

Број понуде : ______________________________________________ Датум понуде : _______________ 

 

Прималац  понуде – Наручилац : ЈКП " Водовод  Златибор“ ,Чајетина, ул. А. Карађорђевића бр.6 а 

                                                                                                                                    

Понуда се подноси [заокружити, односно попунити ] : 

 

А) Самостално    

 

Б) Као заједничка понуда групе понуђача (називи свих учесника у заједничкој понуди) : 

1.________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________  

 

В) Са подизвођачима (називи свих подизвођача ) :   

1.________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________  

 

Садржај :  

 

        

         

У прилогу понуде :  документација у складу са упутствима из конкурсне документације       

 

 

                    

                                                                             М.П.    

       ( Печат Понуђача, одн. Овлашћеног члана Групе понуђача-у случају заједничке понуде) 
 

 

Насловна страна понуде 

Образац 1 Подаци о понуђачу  

Образац 2 Подаци о  подизвођачу 

Образац 3П Предмет, цене и остали услови понуде  

Образац 3У Модел уговора  

Образац 4/1 Изјава понуђача  о испуњавању услова за учешће у поступку из чл.75.ст.1.ЗЈН  

Образац 4/2 Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75.ст. 2. ЗЈН 

Образац 5/1 Изјава подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку из чл.75.ст.1. ЗЈН 

Образац 5/2 Изјава подизвођача  о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН  

Образац 6 Изјава понуђача о независној понуди 

Образац 7 Изјава понуђача о сагласности са условима из конкурсне документације  

Образац 8 Образац трошкова припреме понуде 

Образац  9 Спецификације понуде према предмету осигурања и врсти ризика (прилози 1-11) 
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                                                                        Образац 1 

                                                  

                                                              ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

                       у поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања 

                        који спроводи  Наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

 

р.бр.   ВРСТА ПОДАТАКА                 ПОДАТАК (попуњава Понуђач) 

  1. Пун назив ( из решења привредног 

суда или другог надлежног органа) 

 

   2. Седиште (место и адреса) 

 

 

   3. Поштански број седишта  

   4. Општина  

   5. Шифра делатности  

   6. Матични број  

   7. ПИБ  

   8. Обвезник ПДВ-а ( да / не )  

   9. 1) телефон   2) факс  3) Е-маил 

 

 

  10. Банка и број текућег рачуна  1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

  11. Директор  

  12. Друго овлашћено лице  

  13. Особа за контакт, телефон број  

  14. Понуђач је уписан у Регистар 

понуђача код АПР-а    

           ДА                                       НЕ  

                (заокружити : да или не ) 

   15. Врста понуђача (заокружити број) 1) Физичко лице;    

2) Правно лице : /1 микро /2 мало /3 средње /4 велико 

 

 

                                    Одговорно лице Понуђача (име и презиме) __________________________________ 

 

                                                                                   Функција           __________________________________ 

 

                                                                   Потпис одговорног лица __________________________________ 

 

 

                                                                            М.П. 

 

                                                      ( печат понуђача) 
 

**Напоменe:  

1* Ако група понуђача подноси заједничку понуду Образац се копира у онолико примерака колико 

има учесника у заједничкој понуди.  

2* Сваки  учесник у заједничкој понуди попуњава по један Образац.  

3* Одговорно лице понуђача оверава образац својим потписом и печатом фирме чиме потврђује да су 

подаци наведени у обрасцу  тачни. *** 
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                                                                            Образац  2 

                                                           ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

                          у поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања   

                         који спроводи  Наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

 

р.бр.   ВРСТА ПОДАТАКА         ПОДАТАК (попуњава подизвођач) 

  1. Пун назив ( из решења привредног 

суда или другог надлежног органа) 

 

   2. Седиште (место и адреса) 

 

 

   3. Поштански број седишта  

   4. Општина  

   5. Шифра делатности  

   6. Матични број  

   7. ПИБ  

   8. Обвезник ПДВ-а ( да / не )  

   9. 1) телефон   2) факс  3) Е-маил 

 

 

  10. Банка и број текућег рачуна 1) 

 

2) 

 

3) 

 

  11. Директор  

  12. Друго овлашћено лице  

  13. Особа за контакт, телефон број  

  14. Подизвођач  је уписан у Регистар 

понуђача код АПР-а   

          ДА                                                 НЕ  

                  (заокружити : да или не ) 

  15. Врста понуђача (заокружити број) 1) Физичко лице;    

2) Правно лице : /1 микро /2 мало /3 средње /4 велико 

 

Није предвиђена примена одредби из чл. 80. ст. 9.и 10. ЗЈН (плаћање се не врши директно подизвођачу)  

 

                              Одговорно лице Подизвођача (име и презиме) ___________________________________                                                                                                                      

                                                                                            

Функција____________________________________ 

                                                                    

                                                                  Потпис одговорног лица ___________________________________ 

 

                                                                            М.П.(печат подизвођача) 

 

 

 

**Напоменe:  

1*Овај образац се попуњава САМО АКО понуђач или група понуђача даје понуду са подизвођачима. 

2*Образац се копира у онолико примерака колико има подизвођача. 

3*Сваки подизвођач попуњава по један Образац.  

4*Одговорно лице подизвођача оверава Образац својим потписом и печатом фирме чиме потврђује да су 

наведени подаци тачни.* 

 

      М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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                                                                   Образац 3 П 

                                      Предмет Понуде, цене и остали услови понуде       
                                       у поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања  

                                     који спроводи Наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

  

1) Предмет Понуде је услуга осигурања имовине и лица на годишњем нивоу под условима наведеним 

даље у Обрасцу, као и условима из конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке 

ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања .  

 

 2) Табела- Образац структуре цене – висина премије по позицијама, са свим трошковима и попустима 

 
***Напомена  : Образац структуре цене даје се на основу попуњених Спецификација-прилога из Обрасца 9. 

 
Ред. 

бр.- 

поз. 

Предмет осигурања и осигурани ризици Износ премије 

осигурања са свим 

трошковима и 

попустима по 

позицијама и укупно,   

без пореза (РСД) 

Износ пореза  

по позицијама 

и укупно 

(РСД) 

Износ премије 

осигурања са свим 

трошковима и 

попустима по 

позицијама и укупно,   

са порезом (РСД) 

   1. Грађевински објекти од пожара и неких других 

опасности на набавну књиговодствену вредност   

за период : 01.07.2017.-30.06.2018.г. (Прилог бр.1) 

   

   2. Опрема за осигурање од пожара и неких других 

опасности  на набавну књиговодствену вредност  

за период : 01.07.2017.-30.06.2018.г. (Прилог бр.2) 

   

   3. Залихе осигураника од опасности пожара на 

просечну вредност водоводних и других материјала, 

резервних делова, ХТЗ опреме и ситног инвентара  

за период : 01.07.2017.-30.06.2018.г., (Прилог бр. 3) 

   

   4. Инсталације, машине и уређаји од ризика лома 

машина на набавну  књиговодствену  вредност  

за период : 01.07.2017.-30.06.2018.г. (Прилог бр. 4) 

   

   5. Осигурање од одговорности из делатности за штете 

причињене трећим лицима,    

за период : 01.07.2017.-30.06.2018.г. (Прилог бр.5) 

   

   6. Осигурање од  ризика провалне крађе и 

разбојништва за имовину и новац у преносу,  

за период : 01.07.2017.-30.06.2018.г.(Прилог бр.6) 

   

   7. Комбиновано осигурање електронских рачунара, 

процесора и сл. уређаја,  

за период : 01.07.2017.-30.06.2018.г.(Прилог бр.7)  

   

   8. Каско осигурање возила, радних машина и лица  

за период од једне године са почетком пружања 

услуге према подацима из Прилога бр. 8 

   

   9. Обавезно осигурање од аутоодговорности (АО) за 

период од једне године са почетком пружања услуге  

према подацима из Прилога бр. 9 

   

   10. Колективно осигурање запослених од последица 

несрећног случаја (незгоде) за покривеност свих 24 

часа, за 91 запослено лице, за период од 01.07.2017.-

30.06.2018.г. (Прилог бр.10) 

   

   11. Колективно осигурање запослених за случај тежих 

болести/хируршке интервенције, за 91 запослено 

лице, за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г. 

(Прилог бр.11) 

   

                               УКУПНО  

 

   

 

У понуђену цену су урачунати сви трошкови понуђача везани за пружање предметне услуге и сви 

попусти које понуђач (евентуално) одобрава Наручиоцу.  
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3) Рекапитулација  
Укупна понуђена цена – укупна премија осигурања без пореза, према наведеној спецификацији са 

свим трошковима и попустима (обухваћене све позиције из Обрасца структуре цене),  је :     

          

                                                                 ____________________________динара (РСД) ,  

 

 и словима:_________________________________________________________________________динара. 

 

Порез на услугу осигурања :  

   -  по стопи од ____% на основицу од _____________________РСД  износи   ________________ РСД; 

   -  по стопи од ____% на основицу од _____________________РСД износи   _________________РСД. 

Укупан порез на услугу осигурања износи ___________________РСД. 

 

Укупна понуђена цена – укупна премија осигурања са порезом је :   _______________________РСД. 

     

4) Услови плаћања:  

       /1 Део укупне премије осигурања без пореза, који се израчунава као разлика укупне  понуђене 

премије без пореза и премије осигурања од АО без пореза, у износу од ____________РСД без пореза,  

плаћа се у 12  једнаких месечних бескаматних  рата.         
       /2 Месечна рата без пореза износи : ________________РСД (износ из тачке /1 : 12)  

       /3 Укупан  порез на износ премије из тачке /1 износи _________________РСД . 

            Порез у наведеном износу Наручилац плаћа одједном, уз прву рату;  

       /4 Прва рата, увећана за укупан износ пореза из тачке /3, износи :_______________РСД. 

       /5 Месечне рате доспевају на плаћање (редни број дана) : _____________у месецу. 

 

5)  Начин организовања послова на процени, ликвидацији штета и исплати одштетних захтева: 

 

1/ Понуђач –осигуравач је послове на процени, ликвидацији и исплати штета организовао на следећи 

начин : [заокружити, односно попунити, под  а) , б) , или под  в)] :  

  
а)  преко сопствених посебних организационих целина са запосленим кадровима на процени и 

ликвидацији штете и исплати одштетних захтева на територији региона према седишту Наручиоца.  

Филијала, на територији региона, која је најближа седишту Наручиоца у Чајетини налази се на следећој 

адреси : __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

б) преко лица запослених код понуђача (осигуравача) без постојања посебне организационе целине на 

територији региона према седишту наручиоца на следећи начин (дати краће појашњење): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

в) по принципу услужног обављања штета за рачун понуђача (осигуравача) на следећи начин (дати 

краће појашњење) : ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2/ Пријава штете се може извршити на телефон-факс/мејл : ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6) Време одазива Понуђача (осигуравача), одн., рок у којем ће представник Понуђача (осигуравача), по 

пријави штете, изаћи на лице места ради увида у штетни догађај је :  __________(целих) часова  од 

истека часа у којем је примљена писмена пријава о штетном догађају.  
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7)Учешће подизвођача у извршењу набавке (наводи се само ако се подноси понуда са подизвођачем): 

1. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис) : ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

у вредности од _________________РСД, без пореза, одн. ______ % од укупне понуђене цене без пореза. 

2. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке : _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

у вредности од __________________РСД без пореза, одн. ______ % од укупне понуђене цене без пореза. 

                                                                                                           

8) Остало (ближа појашњења,  напомене...) :  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

9) Рок важности понуде је : ____________________дана од дана отварања понуда.  

 

                                                                           

За Понуђача (назив и седиште понуђача, одн. овлашћеног  члана групе понуђача) : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Име, презиме и функција одговорног лица-потписника Понуде : 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Потпис одговорног лица :__________________________________________   

                 

Датум : ________________ 

                                                            

                                                                     М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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ЈКП“Водовод Златибор“             

Број: хххх 

Датум: хххх 2017.године 

Чајетина           

 

                                                                            Образац  3У 

                                                               М О Д Е Л    У  Г  О  В  О  Р А               

                                o набавци услуге осигурања у поступку јавне набавке мале вредности  

                                                         ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања  

 

                УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:  

 

1. Наручилац, у даљем тексту-Осигураник :         ЈКП“Водовод Златибор“,  

                                                                                     ул.Александра Карађорђевића 6 А, Чајетина 

                                                                                     МБ 20302976, ПИБ 105060489   

                                                                                     које заступа директор Раде Јовановић 

                            и 

 2. Понуђач (Овлашћени члан групе  

    понуђача), у даље тексту – Осигуравач :  "__________________________________________________"  

                                                                        ул.__________________________________________________ 

                                                                        МБ _____________________ ПИБ _______________________ 

                                                                        које заступа директор__________________________________    

                                                               

Основ Уговора је : 

- Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања, коју је Наручилац спровео у складу са 

ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, бр. 14/15 и бр. 68/2015)  

- Понуда Осигуравача, број ____________________________од ______2017.г. коју је Осигураник 

прихватио као најповољнију понуду у предметном поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17; 

- Одлука о додели уговора, број  хххх од хх хх 2017.год., којом је Осигураник исти Уговор доделио 

Осигуравачу као најповољнијем понуђачу у предметном поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17. 

Саставни део уговора су : 

- Конкурсна документација Осигураника у поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17 Услуга осигурања,   

- Прихваћена, напред наведена, понуда Осигуравача у предметном поступку набавке, која је код 

Осигураника  заведена под бројем ххх од хх.хх.2017.године.   

 

                                                                                       Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА :  Осигуравач пружа Осигуранику услугу осигурања имовине и лица на 

годишњем нивоу у свему у складу са  конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Осигуравача 

број ххх од хх хх 2017.год. у предметном поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања.  

Услугу осигурања, која је предмет овог уговора, Осигуравач ће Осигуранику пружити самостално. 

АЛТЕРНАТИВА 1 (попуњава се у случају подношења заједничке понуде од стране групе понуђача) 

Обавезе по овом Уговору ће испунити  учесници у заједничкој понуди ( назив и мат.бр. учесника): 

 _________________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________ 

у складу са Споразумом понуђача приложеним уз понуду у предметном поступку јавне набавке.   

За уговорене обавезе осигуравачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Осигуранику. 

АЛТЕРНАТИВА  2 (попуњава се само ако се даје понуда са подизвођачем) 

            Осигуравач поверава : 

1) Подизвођачу (назив и мат. бр.):  ___________________________________________________________ 

извршење следећег дела предметне набавке : __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

укупне вредности______________РСД, без пореза, одн., _______% од вредности уговора без пореза. 

2)Подизвођачу (назив и мат. бр.):  ____________________________________________________________ 

извршење следећег дела предметне набавке : ___________________________________________________                 

__________________________________________________________________________________________

укупне вредности______________РСД, без пореза, одн., _______% од вредности уговора без пореза.    
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      У извршењу уговора не може учествовати подизвођач који није наведен у понуди, односно, уговору, 

осим у случају и под условима предвиђеним у ЗЈН.   

      Осигуравач у потпуности одговара Осигуранику за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 

подизвођача. Осигуравач је дужан да Осигуранику, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ 

код подизвођача ради увида у извршење уговора.     

 

                                                                                 Члан 2. 

  Осигуравач пружа Осигуранику комплетну услугу осигурања имовине и лица  на годишњем 

нивоу  према спецификацији из Обрасца 9 и ценама (премијама) из прихваћене понуде Осигуравача, као 

и условима из конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.           

           У уговорене цене (премије) су урачунати сви трошкови Осигуравача везани за пружање 

предметне услуге и сви попусти које Осигуравач (евентуално) одобрава Осигуранику.                                                                    

           

                                                                                 Члан 3. 

       За пружање комплетне услуге осигурања из члана 2. Уговора, а у складу са прихваћеном понудом 

Осигуравача, уговорне стране уговарају укупну премију осигурања у износу  од :   

                                                       _____________________________РСД, без пореза, и словима: 

___________________________________________________________________________РСД, без пореза.                                                                    

      Порез по стопи од ___% ,обрачунат на основицу од _________________РСД износи _________РСД. 

      Порез по стопи од ___% , обрачунат на основицу од _________________РСД износи _________РСД.  

      Укупан порез на уговорену укупну премију осигурања износи ______________________РСД. 

      Укупна премија осигурања са урачунатим укупним порезом, износи : ___________________РСД . 

      Уговорене цене-премије су фиксне и не могу се  једнострано мењати осим из законом прописаних 

разлога. 

         Премије за обавезно осигурање од аутоодговорности се могу мењати само у случају промене 

Закона о осигурању, односно,  промене тарифа, највише у проценту који је прописан предметном 

изменом Закона.  

        О насталим променама Осигуравач, без одлагања, обавештава Осигураника у писаној форми.  

 

                                                                                Члан 4. 

                 У зависности од потреба Осигураника и измењених објективних околности, као што  је 

набавке нове опреме, увећање броја запослених и слично, уговорени oбим услуге осигурања се може 

увећати у вредности до максимално 5 % укупне првобитно уговорене вредности уговора (чл.115.ЗЈН). 

 

                                                                                Члан 5. 

         Премију обавезног осигурања од аутоодговорности  Осигураник плаћа Осигуравачу сукцесивно, 

посебно за свако возило у целини са припадајућим порезом на дан регистрације возила, односно, на дан 

истека претходно важећег осигурања 

         Део укупне премије осигурања у износу од _______________РСД  без пореза, који се утврђује као 

разлика укупне премије осигурања (из члана 3. став 1. овог Уговора) и премије обавезног осигурања од 

аутоодговорности  (Позиција 9. у Табели-Образац структуре цене из прихваћене понуде Осигуравача) , 

Осигураник плаћа Осигуравачу у 12 једнаких месечних бескаматних рата од по ______________РСД, 

без пореза. 

          Укупни припадајући порез на износ премије из става 2. овог члана Уговора, у износу од 

_______________РСД, Осигураник ће платити приликом уплате прве рате.  

           Прва рата, увећана за овако утврђен износ  припадајућег  пореза из става 3.овог члана Уговора  

износи ______________________динара. 

           Рате доспевају на плаћање (редни број) : ________дана у месецу. 

             

                                                                                Члан 6.  

         Осигуравач је послове на процени, ликвидацији и исплати штета организовао на следећи начин : 

[заокружити, односно попунити, под  а) , б) , или под  в)] :   

       

а) преко сопствених посебних организационих целина са запосленим кадровима на процени и 

ликвидацији штете и исплати одштетних захтева на територији региона према седишту Осигураника.  

Филијала, на територији региона, која је најближа седишту Осигураника у Чајетини налази се на 

следећој адреси : __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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б) преко лица запослених код Осигуравача  без постојања посебне организационе целине на територији 

региона према седишту Осигураника на следећи начин (дати краће појашњење) : ___________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

в) по принципу услужног обављања штета за рачун Осигуравача) на следећи начин (дати краће 

појашњење) : ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Пријава штете се може извршити на телефон-факс/мејл_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

 

                                                                                Члан 7. 

            У случају настанка штетног догађаја Осигураник упућује писмени позив -пријаву штете  

Осигуравачу да изађе на лице места ради увида у штетни догађај и ради процене настале штете.  

          Позив Осигураник може упутити на факс или мејл, који су наведени у Уговору, а Осигуравач се 

обавезује да одмах, без одлагања, на исти начин потврди пријем овог позива.  

 

                                                                                Члан 8.             

            Време одазива Осигуравача, односно,  рок у којем ће представник Осигуравача, по пријави 

штете, изаћи на лице места ради увида у штетни догађај  је :  __________часова од истека часа у којем 

је примљена писмена пријава о штетном догађају.  

            Уколико у наведеном  року представник Осигуравача не изађе на лице места, Осигураник може 

без даљег чекања приступити потребној интервенцији на отклањању последица настале штете.  

            Осигуранику се признаје право да у случају хаварија или изузетне хитности  приступи 

неопходним радовима на отклањању последица штете и пре истека уговореног рока за одазив. 

 

                                                                                Члан 9. 

   Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја пружи Осигуранику правовремену и 

ефикасну услугу при процени, ликвидацији и исплати накнаде штете , односно уговорене суме 

осигурања, у року од 14 дана од дана подношења комплетног захтева (релевантне документације) за 

исплату штете.  

 

                                                                                Члан 10.  
                Осигураник је дужан да током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим околностима 

које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем  и да обавести Осигуравача о наступању 

осигураног случаја. 

 

                                                          Члан 11. 

            Осигуравач се обавезује да услугу осигурања која је предмет овог уговора пружа савесно, 

стручно и квалитетно у складу са Законом, стандардима и правилима која важе у области осигурања, у 

складу са својим важећим Условима осигурања и овим Уговором. 

    

                                                                                                                                                      

                                                                                Члан 12. 

           Током извршења уговора комуникација између Осигураника и Осигуравача се одвија писаним 

путем, мејлом, факсом или поштом.  

           У име Осигуравача, лице које је задужено за комуникацију са Осигураником у вези извршења 

уговора је (име , презиме и функција-радно место) : __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

е-mail:__________________________________________________________ /факс ___________________,            

 а у његовом одсуству, то лице је : ___________________________________________________________  

е-mail:__________________________________________________________ /факс ___________________.    
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           У име Осигураника, лице које је задужено за комуникацију са Осигуравачем у вези извршења 

уговора је : Драгослав Кићановић, службеник-референт за јавне набавке и послове осигурања, e-mail :  

javnenabavke@vodovod-zlatibor.org, тел./факс 031/3831 805, а у његовом одсуству, то лице је :   Слободан 

Арбутина, референт набавке, е-mail : slobodan.arbutina@vodovod-zlatibor.org,  тел./факс 031/3831 805.  

 

                                                                                Члан 13.  

            Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси Осигуравач (чл.74 ЗЈН).      

 

                                                                                Члан 14. 

            Осигуравач  је одговоран за поштовање  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, као и заштити  животне средине. 

 

                                                                                Члан 15. 

         Уговор производи правно дејство од дана закључења уговора па до извршења свих обавеза у 

складу са терминима, временским периодима и условима који су одређени конкурсном документацијом, 

прихваћеном понудом Осигуравача у предметном поступку јавне набавке и овим уговором.   

 

                                                                                Члан 16. 

            Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми - закључивањем анекса 

уговора ако су за то испуњени услови.     

 

                                                                                Члан 17. 

           Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са 

законом. 

 

                                                                                Члан 18. 

           Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних 

обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону. 

 

                                                                                Члан 19.  

            Овај уговор се може раскинути:  

                   - Споразумом уговорних страна;  

                   - Писменом једностраном изјавом воље оне уговорне стране која трпи директну или 

индиректну штету, односно којој су, због неиспуњавања или нередовног испуњавања уговорних обавеза 

друге уговорне стране, у значајној мери угрожени интереси и редовно пословање; 

                   - У другим случајевима предвиђеним законом. 

 

                                                                                Члан 20.  

 Уколико до раскида уговора дође кривицом једне уговорне стране, друга уговорна страна има 

право да тражи накнаду свих штета које је такав раскид уговора проузроковао. 

 

                                                                                Члан  21. 

           Уколико до раскида уговора дође кривицом Осигуравача Осигураник задржава право да 

евидентира негативну референцу за Осигуравача у складу са ЗЈН. 

 

                                                                                Члан 22. 

          Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно и у духу добрих пословних обичаја, при чему ће се за тумачење спорних ситуација 

користити комплетна конкурсна и сва остала документација на основу које је спроведен предметни 

поступак јавне набавке. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне стране признају надлежност  

Привредног суда у Ужицу.      

                                                                                   
                                                                                Члан 23.       

             За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се  Закон о облигационим односима, 

Закон о јавним набавкама, као и сви други прописи који регулишу ову врсту посла.        

mailto:javnenabavke@vodovod-zlatibor.org
mailto:slobodan.arbutina@vodovod-zlatibor.org
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                                                                                Члан 24. 

              По закљученом Уговору, Осигуравач уручује Осигуранику Полисе и Услове осигурања по 

ризицима који су предмет Уговора. 

              Полисе и Услови осигурања су саставни део овог Уговора.  

 

                                                                                Члан 25. 

              Овај Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.  

              Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава за 

своје потребе по 3 (три) примерка.  

              Сваки уредно потписан и оверен примерак Уговора представља оргинал и производи једнако 

правно дејство. 

 

 

 

За Осигуравача , директор                                                             За Осигураника , директор Раде  Јовановић  

______________________                                                                                __________________________  

           (потпис)                                                                                                                 (потпис) 

 

                   М.П.          Датум : _______________                          М.П.      Датум : _________________ 

 

( Печат Понуђача, одн.  

овл. чл. Групе понуђача-у случају заједничке понуде)      

                      

***Напомене :  

1* Понуђач мора да упише тражене податке, наведе услове своје понуде према датој форми уговора 

и потписом и печатом овери модел уговора чиме изражава сагласност са условима који су у њему 

наведени. 

 2* Коначан уговор се може модификовати у складу са прихваћеном понудом. ***  
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                                                                         Образац 4/1 

                                                  

                                                    ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА                            

              о испуњавању услова из члана 75. ст.1. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке   

                                                     ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања    

                                               који спроводи наручилац ЈКП "Водовод Златибор“,  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник Понуђача, дајем следећу 

     

                                                                       И  З  Ј  А  В  У  

 

Понуђач  (назив и матични број) : ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

који подноси понуду у поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања , 

испуњава услове из чл.75. ст.1.т.1), 2) и 4) ЗЈН, и то : 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

             За Понуђача, одговорно /овлашћено лице/ :    ___________________________________ 

                                                                                                          Име и презиме 

                                                                                              __________________________________ 

                                                                                                                          Функција 

                                                                                  

Датум : ___________________             __________________________________ 

                                                                                                                         Потпис   

 

 

                                                         М.П                                                   
                                                (печат понуђача)                             

 

 

 

 

***Напомене:  

1* Ако група понуђача подноси заједничку понуду Образац се копира у онолико примерака колико 

има учесника у заједничкој понуди. 

2* Сваки  учесник у заједничкој понуди попуњава по један примерак Обрасца.  

3* Одговорно лице понуђача/учесника у заједничкој понуди оверава образац својим потписом и печатом 

фирме чиме потврђује да су подаци наведени у обрасцу  тачни.  

4* Понуђач је дужан да у року од 5 дана од настанка промене у погледу испуњавања наведених услова o 

томе писмено обавести Наручиоца и то документује на одговарајући начин.*** 
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                                                                 Образац  4/2 

 

                                                   ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА                         

                    о испуњавању услова из чл. 75.ст.2. ЗЈН у поступку јавне набавке   

                                                          ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања             

                                           који спроводи наручилац ЈКП "Водовод Златибор“,  

 

            У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а у вези члана 75. став 2. ЗЈН, под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача, дајем следећу 

     

                                                                       И  З  Ј  А  В  У  

 

Понуђач (назив и матични број) : ____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

 у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и није му изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања  

позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке. 

 

 

               За Понуђача, одговорно /овлашћено лице/ :    ___________________________________ 

                                                                                                          Име и презиме 

                                                                                              __________________________________ 

                                                                                                                          Функција 

                                                                                  

Датум : ___________________             __________________________________ 

                                                                                                                         Потпис   

 

 

                                                         М.П                                                   
                                                (печат понуђача)         

 

 

 

 

 

 

 

 

***Напомене:  

1* Ако група понуђача подноси заједничку понуду Образац се копира у онолико примерака колико 

има учесника у заједничкој понуди. 

2* Сваки  учесник у заједничкој понуди попуњава по један примерак Обрасца.  

3* Одговорно лице понуђача/учесника у заједничкој понуди оверава образац својим потписом и печатом 

фирме чиме потврђује да су подаци наведени у обрасцу  тачни.  

4* Понуђач је дужан да у року од 5 дана од настанка промене у погледу испуњавања наведених услова o 

томе писмено обавести Наручиоца и то документује на одговарајући начин. 

5* Уколико понуђач у складу са датим упутствима не попуни овај образац, понуда се одбија као 

неприхватљива.*** 
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                                                                     Образац 5/1 

                                                  

                                               ИЗЈАВА  ПОДИЗВОЂАЧА 

о испуњавању услова из члана 75. ст.1. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке   

                                                            ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања       

                                                 који спроводи наручилац ЈКП "Водовод Златибор“,  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник Подизвођача, дајем следећу 

     

                                                                И  З  Ј  А  В  У  

 

Подизвођач : _____________________________________________________________________________ 

матични број ___________________ у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у 09/17 Набавка 

осигурања, испуњава  услове из чл. 75. ст.1.т.1), 2) и 4) ЗЈН, и то : 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

                За Подизвођача, одговорно /овлашћено лице/ :    ___________________________________ 

                                                                                                             Име и презиме 

                                                                                                       __________________________________ 

                                                                                                                            Функција 

                                                                                  

Датум : ___________________                      __________________________________ 

                                                                                                                         Потпис   

 

                                                              М.П. 

                                                                (печат подизвођача) 

 

 

***Напомена  :  

1* Овај образац се попуњава САМО АКО се понуда даје са подизвођачима. 

2* Образац се копира у онолико примерака колико има подизвођача. 

3* Сваки подизвођач попуњава по један примерак  Обрасца. 

4* Одговорно/овлашћено лице подизвођача оверава образац својим потписом и печатом фирме.  

5* Подизвођач је дужан да у року од 5 дана од настанка промене у погледу испуњавања наведених 

услова o томе писмено обавести Наручиоца и то документује на одговарајући начин. 

 

 

                                                                  М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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                                                                           Образац 5/2 

                                                  

                                                    ИЗЈАВА  ПОДИЗВОЂАЧА 

                       о испуњавању услова из чл. 75.ст.2. ЗЈН у поступку јавне набавке   

                                                         ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања           

                                                 коју спроводи наручилац ЈКП "Водовод Златибор“,  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а у вези члана 75. став 2. ЗЈН, под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Подизвођача, дајем следећу 

     

                                                                И  З  Ј  А  В  У  

 

Подизвођач : _____________________________________________________________________________ 

матични број ______________________________________, у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране 

обављања делатности која је на снази у време објављивања  позива за подношење понуда у предметном 

поступку јавне набавке. 
 

 

               За Подизвођача, одговорно /овлашћено лице/ :    ___________________________________ 

                                                                                                          Име и презиме 

                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                                          Функција 

                                                                                  

Датум : ___________________                    __________________________________ 

                                                                                                                         Потпис   
 

 

                                                              М.П. 

                                                                (печат подизвођача) 

 

 

***Напомене  : 

1* Овај образац се попуњава САМО АКО се понуда даје са подизвођачима. 

2* Образац се копира у онолико примерака колико има подизвођача. 

3* Сваки подизвођач попуњава по један примерак  Обрасца. 

4* Одговорно лице подизвођача оверава образац својим потписом и печатом фирме.  

5* Подизвођач је дужан да у року од 5 дана од настанка промене у погледу испуњавања наведених 

услова o томе писмено обавести Наручиоца и то документује на одговарајући начин. 

6* Уколико подизвођач, у складу са датим упутствима, не попуни овај образац, понуда се одбија као 

неприхватљива.*** 

 

 

 

 

                                            М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача)    
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                                                                            Образац  6                               

 

              ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

         Као заступник Понуђача (назив и матични број) : __________________________________________ 

 _________________________________________________________________________у поступку јавне 

набавке ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања, који спроводи Наручилац ЈКП" Водовод Златибор" из 

Чајетине, а у складу са чланом 26. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујем да је Понуђач своју понуду у предметном поступку јавне набавке поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

За Понуђача, одговорно /овлашћено лице/ :                 ___________________________________ 

                                                                                                          Име и презиме 

                                                                                              __________________________________ 

                                                                                                                          Функција 

                                                                                  

Датум : ___________________             __________________________________ 

                                                                                                                         Потпис   

 

 

                                                         М.П                                                   
                                                (печат понуђача)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Напомене: 1*Ако група понуђача подноси заједничку понуду Изјаву потписују и печатом 

оверавају сви учесници у заједничкој понуди. 

                          2*Ако Изјава није попуњена, у складу са датим упутствима, понуда се одбија као 

неприхватљива.*** 
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                                                                             Образац 7 

 

                                               ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА  О САГЛАСНОСТИ   

                                    СА  УСЛОВИМА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

           Као заступник Понуђача (назив и матични број) : _________________________________________ 

 __________________________________________________________________________у поступку јавне 

набавке ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања, коју спроводи ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине, под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач, подношењем понуде у 

предметном поступку јавне набавке,  у потпуности прихвата све услове из конкурсне документације. 

Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити 

контрадикторан овим условима.  
 

 

За Понуђача, одговорно /овлашћено лице/ :                 ___________________________________ 

                                                                                                          Име и презиме 

                                                                                              __________________________________ 

                                                                                                                          Функција 

                                                                                  

Датум : ___________________             __________________________________ 

                                                                                                                         Потпис   

 

 

                                                         М.П                                                   
                                                (печат понуђача)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Напомене: 1*Ако група понуђача подноси заједничку понуду Изјаву потписују и печатом 

оверавају сви учесници у заједничкој понуди. 

                          2*Ако Изјава није попуњена, у складу са датим упутствима, понуда се одбија као 

неприхватљива.*** 
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                                                                Образац 8 

 

                                                 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

                               у поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања  

                                   који спроводи Наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

 

Понуђач (назив и матични број): _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

у предметном поступку јавне набавке је имао трошкове припремања понуде по позицијама и 

вредностима како је наведено у табели. 

 

Ред.бр. Трошак (опис, спецификација) износ без ПДВ-а износ са ПДВ-ом 

    

    

    

    

    

    

 

 

  Датум : ___________________                                                    Потпис овлашћеног лица Понуђача  

                                                                        М.П.               

                                                                ( Печат Понуђача) 

                                                                                                           ___________________________________ 

 

 

                                               

 

 

***Напомена 1* Понуђач није дужан да попуни овај образац. У складу са чл.88. ЗЈН трошкове 

припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. У складу са чл.19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације понуђач 

овде може навести трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца, као и трошкове прибављања средстава обезбеђења уколико су исти 

тражени конкурсном документацијом наручиоца. 

                        2* У случају заједничке понуде образац може да попуни онај учесник у заједничкој 

понуди који је имао одређене трошкове приликом припремања понуде. 
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                                                                           Образац – 9  

                                  Спецификације понуде према предмету осигурања и врсти ризика 

                                           у поступку јавне набавке ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања 

 

Прилог бр. 1  - Осигурање грађевинских објеката од пожара и неких других опасности       

                                                                 
1. Спецификација понуде за осигурање грађевинских објеката ЈКП„Водовод Златибор“ од ризика пожара 

(основни ризици) и допунских ризика за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г., на набавну књиговодствену 

вредност , према подацима из Прилога 1/1, ако (за допунске ризике ) другачије није назначено у табели : 
ред.бр.            назив наб. вредност 

/без пара 

Oсновица за обрачун 

премије/без пара 

Премија 

(без пореза) 

1. 1) Зграда дирекције 

2) Допунски ризик: 

     - излив воде из инсталације и    

       канализационе мреже на први ризик  

   21.136.303 1)  ________________             

 

 

2)                     40.000 

1)________________ 

 

 

2)_______________ 

Укупно             /                   /  

2. 1) Зграда радионице   

2) Допунски ризик: 

     -  излив воде из инсталације и   

        канализационе мреже на први ризик 

 

   13.244.646 1)__________________                

 

2)                      20.000 

1)_______________ 

 

 

2)_______________ 

Укупно             /                   /  

3. 1) Бетонска брана     

2) Допунски ризик: 

    -  земљотрес  

   59.630.725 

          

 

 

1)__________________               

 

2)__________________                                   

1)_______________ 

 

2)_______________ 

  

Укупно             /                      /  

4. Гр.оп. постр. црпна станица Сирог. 6.897.318   

5. Постројење ППВ Рибница    24.682.130   

6. Водоводна мрежа   165.793.060   

7. 1) Остали објекти  

2) Допунски ризик : 

- поплава , бујица и висока вода 

  на први ризик 

 

 21.905.559 1) ________________ 

2)                      80.000 

1)_______________ 

2)_______________ 

 

Укупно             /                   /  

У К У П Н О 313.289.741                  /  

 
Напомена : Објекти – Бетонска брана и зграде постројења су обезбеђени чуварском службом 24 часа. 

 

2. Рекапитулација. 

Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти) , без пореза, за осигурање грађевинских објеката од 

пожара (основни ризици) и допунских ризика (збирно све позиције ) према тачки 1. Спецификације  понуде ,  

дат је у табели : 

                      СТРУКТУРА ПРЕМИЈЕ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

за осигурање од пожара и неких других опасности  за грађевинске објекте на набавну вредност, 

за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г. 

Предмет осигурања/врста ризика износ премије 

(без пореза) 

1) Осигурање грађевинских објеката од пожара (основни ризици) 

2) Допунски ризици (збирно сви допунски ризици) 

______________ 

______________ 

                                                                   У  К  У  П  Н  О       без пореза  

             
***Напомена : Код обрачуна премије за осигурање грађевинских објеката (Прилог бр.1) од опасности пожара 

није потребно урачунати доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета. 

                                                    
                            Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача)



ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања  ----------------------------------                                   Page 33 of 57 

 

Прилог 1/1. Грађевински објекти за осигурање од пожара (извод из Прегледа стања ос. сред. 12.04.2017г.)  
шифра назив јм / ком год. произ. наб. вред./без пара 

019-120-0001 Зграда дирекције 1 1970.    21.136.303 

019-120-0002 Зграда радионице  -Јев.брдо 1 1992.    13.244.646 

003-110-0001 Бетонска брана     1 1980.   59.630.725    

 019-120-0010 Гр.опре. постр. црпна стан. Сирог. 1 2011 6.897.318 

         / Постројење 1 /    24.682.130 

019-120-0003 зграда постројења  1 1980.      3.043.203 

019-120-0004 зграда за хемикалије    1 1991.    10.850.855    

 019-120-0005 нова зграда построј. 1 1991.    10.788.072    

        / Водоводна мрежа /       /  165.793.060  

003-400-0001 цевовод 600 магистр.(Рибница-Кар.) L=6500m 1 1991.    87.804.310   

003-410-0001 цевовод челични О 300,        L=2200m 1 1982.         565.822      

003-410-0002 цевов.црп.ста. доња и горња ј (Сир.) L=6500m 1 2007 27.885.050 

003-420-0002 цевов. по угов радов и мат 1 (Сир) L=350m 1 2009 163.935 

003-420-0003 цевов. по реш.СО Чајет. (Сир) L=9400m 1 2009 26.903.427 

003-420-0004 цевов. по угов радов и мат 2 (Сир) L=9000m 1 2011 1.658.183 

003-420-0005 цевов. по угов радов и мат 3 (Сир) L=1500m 1 2011 2.552.052 

003-440-0001 цевовод ново насеље Чајетина L=3000m 1 1984.      1.004.373     

003-440-0002 цевовод О 200 Палисад Чајетина L=2000m 1 1983.      3.120.007 

003-440-0003 водовод 2“ Обудојев.(зграда Слоге) L=2500m 1 1984.         543.192 

003-440-0004 водов. О 100 Обудојев. кромпириште L=6500m 1 1984      1.620.494 

003-440-0005 вод. Караула Ј. Брдо  L=4400m 1 1984      2.266.159 

003-440-0006 вод. Ћетен  L=2850m 1 1984         819.186 

003-440-0007 вод. мрежа Рзав  L=10500m 1 1969      2.505.223 

003-440-0008 лив.гвозд.цев. О 100 Очка гора L=2500m 1 2000.      5.316.282 

003-440-0009 вод. Караула Палисад О 125  PE L=2500m 1 1984.           19.335 

003-440-0010 цев. поц.2“ Шиповик L=2500m 1 2000      1.046.020 

        / Остали објекти  /    / 21.905.559 

003-202-0001 канализација  Ћетен 1 1984        196.670. 

003-202-0002 канал. Обудојев.  О300 1 1984.      1.929.483 

003-202-0003 канал. ваздушна бања 1 1984.      3.786.698 

003-202-0004 канал. Обудојев. О200  1 1984.      2.626.369 

003-202-0005 канализ. синефото р.к. 1 1984.         589.154 

003-202-0006 канал.Чол. брдо прим. 1 1984.      1.057.080 

003-202-0007 канал. Чол. брдо краци 1 1984.      1.690.852 

003-202-0008 канал. Обуд. ст. зграда 1 1984.      1.561.404 

003-202-0009 кан. ново нас. Чајетина 1 1984.         401.564 

003-202-0010 канализ. кромпириште 1 1984.      2.650.154 

003-202-0011 канал. кромпир. краци 1 1984.      1.526.228 

003-202-0012 кан. самопосл. Палис. 1 1984.         568.522 

003-202-0013 глав. канал. колектор 1 1984.      3.214.650 

003-202-0014 рев. канал. шахт код  ГП Златибор 1 1997         106.731 

 УКУПНО    313.289.741 
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Прилог бр. 2 - Осигурање опреме од пожара и неких других опасности 

                         

1. - Спецификација понуде за осигурање основних средстава-опреме ЈКП „Водовод Златибор“од ризика пожара 

(основни ризици) и допунских ризика на набавну књиговодствену вредност , за период од 01.07.2017.-

30.06.2018.г. према подацима из Прилога 2/1, дато у табели:   

 
ред. бр.            назив наб. вредност/ 

без пара 

Суме осигурања- 

основица за обрачун 

премије /без пара 

Премија 

(без пореза) 

1. 1) Опрема за осигурање од пожара и 

неких других опасности 

2) Допунски ризик: 

     - излив воде из инсталације и    

       канализационе мреже на први ризик  

     - поплава , бујица и висока вода  

        на први ризик 

     

47.618.748    

 

       

 

1)_________________               

 

2/1)                   80.000 

 

2/2)                 100.000 

 

1)_______________ 

 

2/1)_____________ 

 

2/2)_______________ 

 

Укупно             /                   /  

 
2. Рекапитулација. 

 

Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти) без пореза, за осигурање опреме од пожара (основни 

ризици) и допунских ризика (збирно све позиције ) према тачки 1. Спецификације понуде , за период од 

01.07.2017. - 30.06.2018. године , дат је у табели : 

 

                      СТРУКТУРА ПРЕМИЈЕ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

за осигурање од пожара и неких других опасности и допунских ризика  за опрему на набавну вредност 

за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г. 

Предмет осигурања/врста ризика износ премије 

(без пореза) 

1) Осигурање опреме од пожара (основни ризици) 

2) Допунски ризици (збирно сви допунски ризици) 

 

______________ 

______________ 

 

                                                                  У  К  У  П  Н  О  без пореза 

 

 
***Напомена : Код обрачуна премије за осигурање опреме  од опасности пожара (Прилог бр.2) није потребно 

урачунати доплатак за откуп амортизоване вредности код  делимичних штета. 

 

 

                Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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Прилог бр. 2 / 1 – Опрема за осигурање од пожара и неких других опасности ( Извод из Прегледа стања основних 

средстава  ЈКП „Водовод Златибор“ за осигурање од пожара  12.04.2017.год.) 
šifra naziv dat. akt. јм /ком nabavna   vrednost/ 

030-100-0003 INJEKTOR ZA HLOR 16.3.2004 1 23.900 

030-100-0004 HIDROMEH.I EL OPR.NA POSTR 31.12.1992 1 6.065.743 

030-100-0005 RASPRŠIVAČI 31.12.1991 1 4.425.450 

030-100-0008 VIŠESTEPENA PUMPA PM 150/3A 12.5.2008 1 1.556.683 

030-100-0009 PUMPA ZA VODU PEDROLO 22.12.2009 1 46.371 

030-100-0011 HIDRAULIKE PUMPE PEDROLO 4PD/4 14.1.2010 1 16.500 

030-100-0012 EL.MOTOR.PEDROLO 4PD/4 380V 14.1.2012 1 25.700 

030-100-0013 MAŠIN.OPREMA - CRPNA STANICA 31.12.2007 1 3.532.747 

030-100-0014 MAŠIN.OPREMA - DONJA JAPIJA 31.12.2007 1 2.352.482 

030-100-0015 MAŠIN.OPREMA - GORNJA JAPIJA 31.12.2007 1 346.110 

030-100-0016 OPREMA ZA HLOR.- CRPNA STANICA 31.12.2007 1 1.317.197 

030-100-0017 FILTERSKO POSTRO. - CRP.STAN 31.12.2007 1 4.100.871 

030-100-0018 ELEKTROOPREMA-CRPNA STANICA 31.12.2007 1 2.334.170 

030-100-0019 ELEKTROOPREMA - DONJA JAPIJA 31.12.2007 1 1.084.871 

030-100-0020 HLORINATOR-OPR.ZA GASNI HLOR 9.5.2013 1 445.100 

030-100-0021 PUMPA LOVARA 10SV18F075T 16.10.2013 1 204.000 

030-100-0022 PUMPA ZA VODU WB30XT DRX 6.11.2013 1 46.351 

030-100-0023 CREVO USIS. FI 75 6.11.2013 1 5.500 

030-100-0024 PUMPA ZA VODU WP 350 15.5.2014 1 18.116 

030-100-0025 PUMPA LOVARA Z622 18L6W185T 4.6.2014 1 215.300 

030-100-0026 VERTIKALNA PUMPA  ZA VODU 4.6.2014 1 348.000 

030-100-0027 PUMPA BAŠTANSKA W-MGP 6.3.2015 1 13.325 

030-100-0029 PUMPA  MAXROY B145RB967P10/.4S 7.4.2016 1 449.500 

030-100-0030 PUMPA MAXROY  B145RB967P10/.4S 7.4.2016 1 449.500 

030-100-0031 BRZA MEŠALICA  12.07.2016 1 460.000 

030-100-0034 PUMPA ZA METABO P 4500   15.11.2016 1 11.686 

030-100-0035 S MEŠALICA ZA PRIPREMU VODE   31.12.2016 1 248.868 

030-100-0036 VERTIKALNA PUMPA VCV 250/12T 24.01.2017 1 183.842 

030-100-0037 Uređaj za uklanjanje kamenca VULCAN S 100 2017 1 477.260 

030-120-0001 REGULATOR POVRATNOG PRITISKA 16.3.2004 1 27.500 

030-120-0002 REGULATOR NIVOA DN 150 PN 17.5.2001 1 262.081 

030-120-0003 REGULATOR NIVOA DN 300 PN10 17.6.2003 1 426.050 

030-120-0004 REGULATOR PRITISKA DN 100 PN 23.7.2004 1 107.370 

030-120-0005 REGULATOR NIVOA DN 300 PN 10 8.9.2004 1 430.000 

030-120-0006 REGULATOR NIVOA  DN 200PN 10 17.3.2008 1 265.500 

030-120-0007 HIDRFORSKO POSTROJENJE 29.12.2008 1 375.500 

030-120-0008 REGULATOR NIVOA  FI 200 3.4.2014 1 265.500 

031-100-0001 AGREGAT HIDR SA TRI PUMPE 18.12.2012 1 884.800 

031-100-0003 AGREGAT HONDA CX390 10KVA 17.6.2013 1 136.000 

031-100-0004 AGREGAT 16.10.2014 1 359.224 

083-100-0001 MEŠALICA 11.9.2012 1 21.059 

083-100-0002 MEŠALICA 11.9.2012 1 21.059 

085-101-0002 KOMPRESOR 100L VILLAGER 26.5.2014 1 31.077 

085-101-0003 VIBRO NABIJAČ „BT-65“BOMAG 18.8.2014 1 289.100 

091-400-0001 MINI ŠOPRET ELEKTRIČNI 5.2.2007 1 7.300 

091-400-0002 FRIŽIDER 140L 25.10.2007 1 11.000 

092-190-0034 MOTORNI ČISTAČ SNEGA VST 110 /mag    18.2.2014 1 144.450 

092-190-0035 MOTORNA KOSA STIHL FS 130 18.11.2015 1 54.100 

098-300-0004 PALETAR RUČNI DF 25 931092 17.10.2014 1 29.000 

098-300-0006 PALETAR RUČNI  550X1150mm 4.3.2016 1 25.900 

102-200-0001 TELEFON PANASONIC KX-TG-1711 18.5.2012 1 2.300 

102-200-0002 TELEFON PANASONIC KX-TG-1711 18.5.2012 1 2.300 

102-200-0003 TELEFON PANASONIC KX-TG-1711 18.5.2012 1 2.300 

102-200-0005 KARTICA KX-TE82483 18.5.2012 1 16.715 

102-200-0006 TELEFON SISTEMSKI 7030/7730 18.5.2012 1 6.600 

102-200-0008 PANASONIC KONZOLAT7740 18.5.2012 1 10.254 

102-200-0009 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0010 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0011 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0012 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0013 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0014 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0015 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 
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102-200-0016 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0017 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0018 TELEFON PANASONIC KX-TS520 18.5.2012 1 1.500 

102-200-0019 TELEFON PANASONIC KX-TS520 27.9.2012 1 1.686 

102-200-0077 TELEFON PANASONIC TS-500FXB 27.6.2005 1 954 

102-200-0079 TELEFON PANASONIK KX-FT 931 21.3.2007 1 9.364 

102-200-0125 TELEFON PANASONIK KX-TG1611 25.2.2015 1 2.250 

102-200-1223 TELEFON PANASONIC KX-TG1611 30.8.2013 1 2.333 

105-110-0002 UREĐAJ ZA ČEONO VARENJE PT250 17.6.2013 1 711.900 

105-110-0003 MAŠINA ZA SEČENJE PODLOGACF13B 12.12.2013 1 201.253 

105-110-0004 MAŠINA ZA KOPANJE VODOV.KANALA 2.8.2014 1 161.000 

105-110-0005 MAŠINA ZA EL.FUZ.ZAVAR. MSA330 26.9.2014 1 336.954 

107-140-0001 STARTER DYNAMIC 620 Telwin 5.12.2012 1 36.625 

107-140-0002 PERAČ STIHL RE 163 7.9.2013 1 56.183 

107-140-0003 APARAT ZA VARENJE VARMIG 210 6.9.2013 1 77.500 

107-140-0004 MOTORNI SEKAČ H K760 25.10.2016. 1 112.850 

108-110-0003 USISIVAČ SHTIL SE 60 11.10.2007 1 10.923 

108-110-0005 PAROČISTAČ 26.8.2013 1 4.349 

108-110-0007  USISIVAČ STIHL SE 62 18.11.2016. 1 13.750 

108-120-0001 ULJNI RADIJATOR 9.6.2012 1 5.593 

108-120-0002 PEĆ TA 24.1.1994 1 12.175 

108-120-0003 TA PEĆ 3,5 KW 15.11.1990 1 8.499 

108-120-0004 PEĆ TA 24.1.1994 1 7.320 

108-120-0005 PEĆ TA 15.10.1986 1 22.325 

108-120-0006 KALOLIFER 9 KW 4.12.2001 1 11.745 

108-120-0009 KOTAO I DIMNJAK SA OPREMOM 1.10.2013 1 1.042.140 

108-120-0010 ELEKTR. ZIDNI KOMVEKTOR 2000W 5.10.2015 1 10.050 

108-120-0011 ULJNI RADIJATOR ELIN OR 05/15 8.12.2015 1 5.408 

108-120-0012 ULJNI RADIJATOR ELIN OR 05/15 15.12.2015 1 4.808 

108-120-0013 KALOLIFER 3 KW 09.11.2016. 1 11.665 

109-100-0001 ORMAR 1.1.2012 1 5.043 

109-100-0002 KANCELARIJSKA OPREMA OD S.O. 1.1.2012 1 733.312 

109-100-0003 RADNI DEO IVERICA 60x75x80cm 28.5.2012 1 7.220 

109-100-0004 KANC. STO IVERICA 150x80x76 15.6.2012 1 19.237 

109-100-0005 STO MASIV 300x100x75 10.7.2012 1 54.000 

109-100-0006 STO MASIV 200x85x85 10.7.2012 1 58.000 

109-100-0007 KANCELARIJSKA RADNA FOTELJA 10.7.2012 1 31.320 

109-100-0008 KANCELARIIJSKE FOTELJE 10.7.2012 6 129.000 

109-100-0009 KLUB STO 150x50x55 10.7.2012 1 18.700 

109-100-0010 KANCEL.STOLICA TAPACIRANA 10.7.2012 8 43.600 

109-100-0011 KOMODA MASIV 150x70x50 10.7.2012 4 147.200 

109-100-0012 STO MASIV 200x85x85 10.7.2012 1 58.000 

109-100-0013 KANCELAR.RADNA FOTELJA 10.7.2012 1 31.320 

109-100-0014 KANCELARIJSKE FOTELJE 10.7.2012 3 64.500 

109-100-0015 KOMODA MASIV 150x70x50 10.7.2012 1 36.800 

109-100-0016 KANC STO IVERICA 150x80x76 10.7.2012 1 22.700 

109-100-0017 KANCEL. STOLICA TAPACIRANA 10.7.2012 1 5.450 

109-100-0018 ORMAR IVERICA 210x80x40 10.7.2012 2 31.600 

109-100-0019 KANC. STO IVERICA 150x80x76 10.7.2012 1 22.700 

109-100-0020 KANCEL.STOLICA TAPACIRANA 10.7.2012 1 5.450 

109-100-0021 KANCEL.STO IVERICA 150x80x76 10.7.2012 1 22.700 

109-100-0022 KANCELARIJSKA STOLICA TAPACIRA 10.7.2012 1 5.450 

109-100-0023 STO MASIV 200x85x85 10.7.2012 1 58.000 

109-100-0025 KANCELARIJSKE FOTELJE 10.7.2012 2 43.000 

109-100-0026 ORMAR SA POL 210x68x50 10.7.2012 2 32.000 

109-100-0027 ORMAR GARD.210x68x50 10.7.2012 2 31.000 

109-100-0028 KOMODA MASIV 150x70x50 10.7.2012 1 36.800 

109-100-0029 KANC.STO IVERICA 150x80x76 11.7.2012 1 22.700 

109-100-0030 KANCELARIJSKA STOLICA TAPACIRA 11.7.2012 1 5.450 

109-100-0031 ORMAR IVERICA 210x80x40 11.7.2012 2 31.600 

109-100-0032 KANC.STO IVERICA 150x80x76 11.7.2012 1 22.700 

109-100-0033 KANCELAR.STOLICA TAPACIRANA 11.7.2012 1 5.450 

109-100-0034 KOMODA IVER SA VRAT. 70x70x50 11.7.2012 2 13.200 

109-100-0035 KOMODA IVER OTVOR.70x60x50 11.7.2012 1 4.900 

109-100-0036 KUHINJA SA KUH.ELEMENTIMA 11.7.2012 1 84.252 

109-100-0037 PULT BLAGAJNE 11.7.2012 1 77.550 

109-100-0038 ORMAR IVERICA 210x80x40 11.7.2012 2 31.600 
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109-100-0039 KANCELAR.STOLICA TAPACIRANA 11.7.2012 1 5.450 

109-100-0040 KANC.STO IVERICA 150x80x76 11.7.2012 1 22.700 

109-100-0041 KANCELARIJSKA STOLICA TAPACIRA 11.7.2012 1 5.450 

109-100-0042 ORMAR SA POL. 150x66x40 11.7.2012 1 10.300 

109-100-0043 KOMODA IVER.SA VRAT.47x82x40 11.7.2012 1 4.300 

109-100-0044 KANC.STO IVERICA 150x80x76 11.7.2012 1 22.700 

109-100-0045 ORMAR IVERICA 210x80x40 11.7.2012 1 15.800 

109-100-0046 KOMODA IVER.SA VRAT.130x60x40 11.7.2012 1 9.100 

109-100-0047 KANC.STO IVERICA 150x80x76 11.7.2012 1 22.700 

109-100-0048 KANCEL STOLICA TAPACIRANA 11.7.2012 1 5.450 

109-100-0049 ORMAR IVERICA 210x80x40 11.7.2012 2 31.600 

109-100-0050 KANCEL. STO IVERICA 150X80x76 11.7.2012 1 22.700 

109-100-0051 KANCELAR STOLICA TAPACIRANA 11.7.2012 1 5.450 

109-100-0052 KANC. STO IVERICA 150x80x76 11.7.2012 1 22.700 

109-100-0053 KANCELARIJSKA STOL TAPACIRANA 11.7.2012 1 5.450 

109-100-0054 KANC.STO IVERICA 150X80X76 12.7.2012 1 22.700 

109-100-0055 KANCELAR.RADNA FOTELJA 12.7.2012 1 31.320 

109-100-0056 KOMODA IVER SA VRAT.70x70x43 12.7.2012 2 12.800 

109-100-0057 KOMODA IVER.OTVOR 70x40x43 12.7.2012 1 3.900 

109-100-0058 KANC.STO IVERICA 150X80x76 12.7.2012 1 22.700 

109-100-0059 KANCELARIJSKA STOLICA TAPACIRA 12.7.2012 1 5.450 

109-100-0060 KOMODA IVER.SA VRAT 70x70x43 12.7.2012 2 12.800 

109-100-0061 KOMODA IVER.OTVOR 70x60x43 12.7.2012 1 4.800 

109-100-0062 KANC STO IVERICA 150x70x76 12.7.2012 1 21.700 

109-100-0063 KANCELAR.STOLICA TAPACIRANA 12.7.2012 1 5.450 

109-100-0064 KOMODA IVER.SA VRAT 70x70x43 12.7.2012 2 12.800 

109-100-0065 KOMODA IVER.OTVOR 70x49x43 12.7.2012 2 8.000 

109-100-0066 KANC.STO IVERICA 150x70x76 12.7.2012 1 21.700 

109-100-0067 KANCELAR.STOLICA TAPACIRANA 12.7.2012 1 5.450 

109-100-0068 ORMAR SA POL210x120x40 12.7.2012 1 21.000 

109-100-0069 ORMARA GARDER.180x80x50 12.7.2012 1 15.500 

109-100-0070 KANC STO IVERICA 140x70x76 12.7.2012 1 21.500 

109-100-0071 KANCELARIJSKA STOLICA TAPACIRA 12.7.2012 1 5.450 

109-100-0072 ORMAR SA POL.155x66x50 12.7.2012 1 10.500 

109-100-0073 ORMAR GARDER.155x66x50 12.7.2012 1 9.500 

109-100-0074  KANC.STO IVERICA 140x70x76 12.7.2012 1 21.500 

109-100-0075 KANCELAR.STOLICA TAPACIRANA 12.7.2012 1 5.450 

109-100-0076 KANCELARISKA.STOLICA TAPACIRAN 12.7.2012 1 5.450 

109-100-0077 KANCELAR.STOLICA TAPACIRANA 12.7.2012 1 5.450 

109-100-0078 KOMODA IVER SA VRAT 60x130x40 15.10.2012 1 7.100 

109-100-0079 KANC.STO IVERICA 150X80X76 6.12.2012 1 21.500 

109-100-0080 KANC.STO IVERICA 150X80X76 6.12.2012 1 21.500 

109-100-0081 KANC.STO IVEIRCA 150X80X76 6.12.2012 1 21.500 

109-100-0082 KANC.STO IVERICA 150X80X76 6.12.2012 1 21.500 

109-100-0083 KANC STO IVERICA 150X80X76 6.12.2012 1 21.500 

109-100-0084 KANC.STO IVERICA 150X80X76 6.12.2012 1 21.500 

109-100-0085 KANC.STO IVERICA 150X80X76 6.12.2012 1 21.500 

109-100-0086 ORMAR SA POLICAMA 190X80X35 6.12.2012 2 22.800 

109-100-0087 ORMAR SA VRATIMA 192X80X40 6.12.2012 2 29.400 

109-100-0088 ORMAR SA VRAT. 210X67X42 6.12.2012 1 12.500 

109-100-0089 ORMAR GARD SA VR. 210X67X52 6.12.2012 1 16.100 

109-100-0090 POKR.KOM SA FIOKAMA 65X40X50 6.12.2012 4 26.400 

109-100-0092 KANC.STOLICA MAGNUS 6.12.2012 2 14.000 

109-100-0095 KANC.STOLICA MAGNUS 6.12.2012 1 7.000 

109-100-0096 KANC.STOLICA MAGNUS 6.12.2012 1 7.000 

109-100-0097 KANC.STOLICA MAGNUS 6.12.2012 1 7.000 

109-100-0101 KANC STOLICA MAGNUS 6.12.2012 1 7.000 

109-100-0102 KANC STOLICA MAGNUS 6.12.2012 1 7.000 

109-100-0104 KANC STOLICA MAGNUS 6.12.2012 1 7.000 

109-100-0106 KANC STOLICA MAGNUS 6.12.2012 1 7.000 

109-100-0108 KANC STOLICA MAGNUS 6.12.2012 1 7.000 

109-100-0112 KANC STOLICA MAGNUS 6.12.2012 3 21.000 

109-100-0113 KANC FOTELJA ČIKAGO 6.12.2012 1 11.520 

109-100-0115 KANC FOTELJA ČIKAGO 6.12.2012 1 11.520 

109-100-0117 ORMAR DVOKRILNI 24.1.1994 2 12.837 

109-100-0122 ORMARA ARHIVSKI 24.1.1994 1 15.507 

109-100-0123 STO RADNI 13T 31.12.1992 1 1.682 
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109-100-0124 STO RADNI 3F 31.12.1992 1 1.376 

109-100-0125 STO RADNI 195x64 31.12.1992 1 1.954 

109-100-0126 STO RADNI 255x64 31.12.1992 1 5.032 

109-100-0127 SUDOPER LEVI 31.12.1992 1 1.299 

109-100-0129 DZAR TEST 31.12.1992 1 3.286 

109-100-0130 RADNI STO 160x90 SA 5 FIOKA 21.2.2005 1 12.954 

109-100-0131 KONFERENCIJSKISTO 240x90 21.2.2005 1 8.348 

109-100-0132 RADNI STO 125x90 21.2.2005 2 11.092 

109-100-0133 POLICE 87X210 21.2.2005 2 12.000 

109-100-0134 PLAHAR 87X210 21.2.2005 1 9.565 

109-100-0135 SUDOPERA 21.2.2005 1 8.000 

109-100-0136 RADNI STO UNIVER MOB 9.11.2005 1 9.770 

109-100-0137 GARDEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0138 GARDEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0139 GARDEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0140 GARDEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0141 GARDEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0142 GARDEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0143 GRADEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0144 GARDEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0145 GRADEROBNI ORMAR 28.10.2010 1 9.400 

109-100-0146 STOLICE MACA 30.12.2013 4 15.140 

109-100-0147 SLIKA (GRB) 20.2.2014 1 18.000 

109-100-0148 METALNA MONTAŽNA STALAŽA 17.7.2014 6 45.510 

109-100-0149 KUHINJSKI EL.DONJI 110X55X85,5 22.7.2014 3 102.060 

109-100-0150 KUHIČNJSKI EL.GORNJI 110X30X60 22.7.2014 3 34.848 

109-100-0151 MINI ELEKTRIK 2 R 22.7.2014 1 10.926 

109-100-0152 FRIŽIDER 22.7.2014 1 14.520 

109-100-0153 ORMAR DVOKRILNI 100,5X52X210 22.7.2014 3 72.450 

109-100-0154 OBLOGA FRIŽIDERA 22.7.2014 3 39.960 

109-100-0155 POLICA 120,5X30X60 22.7.2014 3 22.500 

109-100-0156 KANCELARIJSKI STO 30.12.2014 2 14.600 

109-100-0158 STO KANCELARIJSKI 11.2.2015 2 14.700 

109-100-0159 STOLICA KANCELARIJSKA GADBJERG 16.10.2015 1 11.875 

109-100-0160 STOLICA KANCELARIJSKA GADBJERG 16.10.2015 1 11.875 

109-100-0161 STOLICA KANCELARIJSKA GADBJERG 16.10.2015 1 11.875 

109-100-0162 STOLICA KANCELARIJSKA GADBJERG 16.10.2015 1 11.875 

109-100-0163 STOLICA KANCELARIJSKA GADBJERG 16.10.2015 1 11.875 

109-100-0164 STOLICA KANCELARIJSKA GADBJERG 16.10.2015 1 11.875 

109-100-0165 STO KONFERENCIJSKI  200X100 31.12.2015 1 25.468 

109-100-0166 KONFERENCIJSKI STO 200X100 25.1.2016 1 25.468 

109-100-0177 KUHINJSKI ELEMENAT B-80 22.2.2016 1 4.780 

109-100-0178 KIHINJSKI ELEMENAT B-40 22.2.2016 1 3.254 

109-100-0179 GARDEROBNI ORMAR 2X350X400 DV 22.2.2016 3 37.500 

109-100-0180 ORMAR KANCELARIJSKI 9.3.2016 1 13.713 

109-100-0181 STOLICA TAPACIRANA „IVANA“ 14.3.2016 16 72.928 

109-100-0182 KANCELAR. STOLICA SNEDSTED 17.3.2016 1 7.083 

109-100-0183 KANCELAR. STOLICA SKOD SBC 28.05.2016 1 6.583 

109-100-0184 GARD. ORMAR 2X350X400 DVOKR. 26.05.2016 2 25.000 

109-100-0185 GARD. ORMAR 350X400 JEDKR. 26.05.2016 1 6.500 

109-100-0186 GARD. ORMAR 2X350X400 DVOKR. 26.05.2016 2 25.000 

109-100-0187 GARD. ORMAR 2X350X400  16.05.2016 1 12.500 

109-100-0188 GARD. ORMAR 2X350X400  16.05.2016 1 12.500 

109-100-0189 GARD. ORMAR 2X350X400  16.05.2016 1 12.500 
109-100-0190 GARD. ORMAR 2X350X400 12.05.2016 1 12.500 
109-100-0191 GARD. ORMAR 2X350X400  12.05.2016 1 12.500 
109-100-0192 GARD. ORMAR 2X350X400  12.05.2016 1 12.500 
109-100-0193 GARD. ORMAR 2X350X400  12.05.2016 1 12.500 
109-100-0194 GARD. ORMAR 2X350X400  12.05.2016 1 12.500 
109-100-0195 GARD. ORMAR 2X350X400  12.05.2016 1 12.500 
109-100-0196 GARD. ORMAR 2X350X400  16.05.2016 1 12.500 
109-100-0197 GARD. ORMAR 2X350X400  16.05.2016 1 12.500 
109-100-0198 GARD. ORMAR 2X350X400  13.05.2016 1 12.500 
109-100-0199 KANC.STOLICA NIMTOFI 22.09.2016 1 3.750 

109-100-0184 KANC.STOLICA NIMTOFI 22.09.2016 1 3.750 

109-100-0184 KANC.STOLICA NIMTOFI 22.09.2016 1 3.750 

109-230-0001 KALK. OLYMPIA CPD-512 10.5.2012 1 5.508 
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109-230-0002 KALK. OLYMPIA CPD 5212 11.6.2012 1 6.949 

109-230-0003 KALK. OPYMIPA CPD-420 11.6.2012 1 2.000 

109-230-0004 KALK. OLYMPIA CPD-5212 13.6.2012 1 6.949 

109-230-0005 KALK.OLYMPIA CPD-5212 13.6.2012 1 6.949 

109-230-0006 KALK.OLYMPIA CPD-420 13.6.2012 1 2.000 

109-230-0008 RAČUNSKA MAŠINA CX-121 n, 12ci 8.2.2016 1 6.658 

109-700-0001 SEF PROTIVPOŽ 119DBK 20.12.2012 1 20.998 

109-700-0002 SEF PROTIV POŽ 006 DBK 20.12.2012 1 34.051 

111-100-0001 PH METRA „HANA“ 6.7.2001 1 47.856 

111-100-0002 ELEKTRODA „HANA“ 9.4.2003 1 9.892 

111-100-0009 FOTOMETAR MAXIDIRECT 214010 5.4.2011 1 89.874 

111-100-0011 ČITAČ KARTICE ELC-500T-T-OC 31.12.2013 4 105.900 

111-100-0012 METALNO KUĆIŠTE SA NAPAJANJEM 31.12.2013 4 28.000 

111-100-0019 METALNI STUB ZA FOTOPANEL 14.2.2014 1 25.875 

111-100-0021 METALNI STUB NOSAČA   SENZORA 14.2.2014 1 10.925 

111-100-0023 DETEKTOR HLORA U VAZDUHU 24.12.2014 1 262.000 

111-110-0004 VAGA ADVENTURER ARC 4.2.2004 1 71.947 

111-110-0005 VAGA EXPLORER 4.2.2004 1 126.539 

111-110-0006 TESTPAK ZA HLOR 18.2.2004 1 13.389 

111-110-0007 TESTPAK ZA ALUMINIJUM 18.5.2004 1 13.389 

111-110-0009 LASERSKI MERAČ DUŽINA STANLEY 4.7.2006 1 28.000 

111-110-0013 OKSIMETAR HAŠ 16046 31.12.1992 1 16.717 

111-110-0014 TURBOMETAR 31.12.1993 1 11.907 

111-110-0018 APARAT ZA DESTILACIJU VODE 31.12.2006 1 28.000 

111-110-0019 DIGITALNA BIRETA SOLARUS 0-50 31.1.2007 1 54.850 

111-110-0024 HIDROSTAT.NIVOMETAR NPK-43-08 23.6.2015 2 67.453 

121-888-0001 PP APARAT S-6 13.7.2012 1 3.090 

121-888-0002 PP APARAT CO2 13.7.2012 1 6.580 

121-888-0003 PP APARAT CO2 13.7.2012 2 13.160 

121-888-0004 PP APARAT S-6 13.7.2012 4 12.360 

121-888-0005 PP APARAT CO2 13.7.2012 1 6.580 

121-888-0006 HIDRANT ORMAR KOMPLET 13.7.2012 1 5.780 

121-888-0007 MLAZNICA SA VENTILOM 13.7.2012 2 4.320 

121-888-0008 GUMENO CREVO Q32/10 SA SPO Q52 13.7.2012 1 14.380 

121-888-0010 NATPIS 442x58cm i znak 80x80 28.9.2012 1 53.900 

121-888-0011 POLIMETAR TABL  50x35 LASER GR 28.9.2012 1 14.500 

121-888-0012 SPRATNA TABLA 50x70-PRIZ 28.9.2012 1 8.300 

121-888-0013 OZNAKE NA ZIDU-UNUTR.120x90 28.9.2012 1 16.300 

121-888-0014 ALCOQUANT 6020 ALKOMETAR 28.11.2012 1 51.500 

121-888-0015 TABLA OBAVEŠTENJA SA STUBOM 31.8.2011 20 126.000 

121-888-0017 OPREMA ZA P.P. ALARM SISTEM 20.5.2011 1 60.150 

121-888-0020 APARAT ZA BUŠENJE CEVI 21.7.1999 1 22.392 

121-888-0021 PLASTIK PIPE 0-42 MM 12.3.2003 1 3.194 

121-888-0022 BOCE ZA HLOR V 115 LIT 15.9.2003 3 81.090 

121-888-0027 VIBRACIONA BUŠILICA 18.2.2003 1 17.607 

121-888-0029 UGAONA BRUSILICA  EWS115 18.2.2003 1 9.133 

121-888-0033 REMS KLUPNA ½-5/4 25.6.2001 1 25.218 

121-888-0034 REMS KLUPNA ½-5/4 NAREZNICA 26.6.2001 1 25.218 

121-888-0035 UREĐAJ ZA ČITANJE VODOMERA 10.9.2002 2 8.544 

121-888-0037 REŠO EP-2 11.2.2005 1 2.177 

121-888-0038 BOCE ZA HLOR 140KG 26.1.2005 2 61.000 

121-888-0039 BRUSILICA HSW 6206 8.10.2007 1 12.970 

121-888-0040 ČEKIĆ BUŠILICA 25.12.2007 1 70.342 

121-888-0041 APARAT ZA SPAJANJE CEVI 25.12.2007 1 46.808 

121-888-0042 ZAŠTITNE SLUSALICE 31.8.2011 1 711 

121-888-0044 KABAL ZA ALKOMETAR 17.1.2013 1 5.500 

121-888-0045 KUTIJA SA ALATOM 931-112 5.3.2013 1 70.529 

121-888-0046 BUŠILICA MAKITA BGA452RFE 17.6.2013 1 43.111 

121-888-0047 BUŠILICA MAKITA BHR241RFE 17.6.2013 1 51.796 

121-888-0048 BUŠILICA MAKITA BTW450RFE 17.6.2013 1 66.148 

121-888-0049 TESTERA MAKITA BJR181RFE 17.6.2013 1 50.416 

121-888-0070 KONVERTOR IFC 100W 17.4.2013 1 80.943 

121-888-0071 MOTORNA TESTERA H445 31.7.2013 1 39.916 

121-888-0072 MOTORNA TESTERA  „STIL“MS 180 29.8.2013 1 24.408 

121-888-0073 BOCA ZA CO2 30.9.2013 1 11.400 

121-888-0074 AUTOMATSKI NIVELIR JOGGER 20, 8.11.2013 1 19.134 

121-888-0075 ALUMINIJUMSKI STATIV  CTP 104 8.11.2013 1 8.624 
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121-888-0076 NIVELMANSKA LETVA 4m 8.11.2013 1 4.877 

121-888-0077 ŠTEMARICA MAKITA HM1203C 12.11.2013 1 79.117 

121-888-0078 BRUSILICA MAKITA GA 9050 12.11.2013 1 14.796 

121-888-0079 LABORAT.GREJNA PLOČA  GPD 30.12.2013 1 44.370 

121-888-0080 BOCA ZA HLOR V=115 L 26.12.2013 2 66.420 

121-888-0081 MAŠINA ZA KORIČENJE B2950 12.2.2014 1 4.464 

121-888-0082 BUŠILICA  „MAKITA“ GA4530 22.8.2014 1 5.616 

121-888-0083 BUŠILICA „MAKITA“HP1640 22.8.2014 1 6.966 

121-888-0084 BUŠILICA „MAKITA“ HP 1640 24.9.2014 1 7.741 

121-888-0085 PROTIVPOŽARNI APARAT CO2-5 kg 19.8.2014 1 6.580 

121-888-0086 MAKAZE ZA PVC CEVI 14.11.2014 1 9.699 

121-888-0087 CREVO FI 52 ARMIRANO 4 m 26.12.2014 2 20.480 

121-888-0088 CREVO FI 38 GUMENO 20 m 26.12.2014 1 24.000 

121-888-0089 STEGA BRAVARSKA 28.1.2015 1 15.600 

121-888-0090 BRUSNI KAMEN Mac-40 1.4.2015 1 4.991 

121-888-0091 BRUSILICA VPL AG860 30.4.2015 1 5.833 

121-888-0092 DIZALICA 6T 4.6.2015 1 7.640 

121-888-0093 MEHANIČARSKA LEŽALJKA 19.6.2015 1 4.661 

121-888-0095 LCD NOSAČ FIKSNI 10“-46“ 2.7.2015 1 1.150 

121-888-0096 VENTILATOR 27.7.2015 1 1.833 

121-888-0097 VENTILATOR 27.7.2015 1 1.833 

121-888-0098 VENTILATOR 27.7.2015 1 1.833 

121-888-0099  REZERVOAR  V-1000L            1.9.2015 2 24.000 

121-888-0100 DIZALICA 3 T 7.10.2015 1 25.000 

121-888-0101 BRUSILICA MAKITA 504 12.10.2015 1 52.495 

121-888-0102 FEN ZA VRUĆ VAZDUH 2000W 22.10.2015 1 4.165 

121-888-0104 KLEŠTA ŠVEDSKA KOSA 45“ 8.12.2015 2 12.048 

121-888-0107 ŠAFILICA MAKITA DDF453SYE 15.1.2016 1 24.992 

121-888-0108 INDUKCIONI REŠO  IH-200 18.2.2016 1 5.183 

121-888-0109 MAŠINA ZA PLOČICE SCALA 500MM 1.3.2016 1 3.257 

121-888-0110 DIZALICA HIDRAULIČNA KONZ. 1t 10.3.2016 1 21.690 

121-888-0111 MOTOR LEVELER 680 KG 10.3.2016 1 2.690 

121-888-0112 ŠAFILICA DTV 1002Z 13.06.2016. 1 32.242 

121-888-0113 TESTERA AKU MAKITA DJR181 13.06.2016. 1 55.868 

121-888-0114 ŠAFILICA MAKITA DDF 456Z 13.06.2016 1 11.243 

121-888-0118 DIZALICA DVOSTRANA BT24OH 23.09.2016 1 173.600 

121-888-0119 MOTORNA TESTERA STIHL MS 180 18.11.2016 1 22.133 

121-888-0121 INDUKCIONI REŠO BAUER IH -200 20.02.2017 1 4.100 

121-888-0122 PUMPA PNEUMATSKA ZA PODMAZIVANJE 23.02.2017 1 23.303 

121-888-0123 APARAT ZA PRANJE VILLAGER 2017 1 89.375 

121-888-0124 Akumulatorska testera MAKITA DJR187Z sa bat. 2017 1 30.485 

121-998-0001 AUTOMATSKA PUŠKA 10.4.1996 1 5.493 

121-998-0002 PIŠTOLJ 7.62 M 57 10.4.1996 1 2.942 

121-999-0175 MARKIRAČ-GARNITURA H 15                 ( pripr) 31.07.2015 2 16.000 

 UKUPNO    47.618.748 
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            Прилог бр. 3  - Осигурање залиха од пожара и неких других опасности                      

 

Од пожара и неких других опасности (основни ризици), за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г., осигуравају се 

залихе следећег материјала :  

 

1. Водоводни материјал 

2. Хемикалије за прераду воде 

3. Разређивачи, моторна уља и други материјал 

4. Резервни делови   

5. Ситан инвентар и ауто гуме 

на средњу процењену вредност залиха у износу од 20.000.000,00 динара.   

 

Рекапитулација 
Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти) без пореза, за осигурање залиха од пожара (основни 

ризици)  према тачки 1. Спецификације понуде , за период од 01.07.2017. – 30.06.2018. године , дат је у табели : 

 

 
ред. бр.            назив набавна  

вредност 

Суме осигурања- основица за 

обрачун премије/без пара 

Премија 

(без пореза) 

1.  

Залихе материјала 
 

/ 

     

  20.000.000   

 

__________________ 

                                      У К У П Н О  без пореза  

 

 
                              Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача)                                                           
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Прилог бр. 4 – Осигурање инсталација, машина, уређаја и апарата од ризика лома машина    

   

1.– Спецификација понуде за осигурање механичке опреме, електро-опреме и инсталација у саставу 

грађевинских објеката  Наручиоца  од ризика лома за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г., (дато у табели) :  

 
ред. 

бр. 

назив 

објекта  

Набавна 

вредност / без 

пара 

назив опреме у саставу објекта Суме осигурања- 

основица за 

обрачун премије  

Премија 

(без пореза) 

1. Зграда 

дирекције 

            

 21.136.303 

1) Грејање са котларницом   

   ( 10 % од вредности  објекта)  

2)Нисконапонска мрежа елек. инст.   

(3 % од вредности објекта)  

3)Инсталације водовода и  канал. 

    (2% од вредности објекта) 

Доплаци :  

1) за откуп одбитне франшизе 

         

           2.113.630 

 

             634.089 

 

             422.726 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

Укупно                   /  

2. 

 

 

Зграда 

радионице 

           

 13.244.647 

1) Нисконапонска мрежа елек.инст.   

(3 % од  вредности објекта)  

2)Инсталације водовода и  канал. 

     (2% од вредности објекта) 

Доплаци :  

1) за откуп одбитне франшизе 

 

              397.339 

 

              264.893 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

Укупно                  /  

3. Брана 

бетонска 

           

   59.630.725 

Опрема из састава бране  

(на 5 % од вредности објекта) 

Доплаци :  

1) за откуп аморт. Вредности 

2) за откуп одбитне франшизе 

          

            2.981.536 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

Укупно                 /  

4. Гр.оп. постр. 

Сирогојно 

6.897.318 Опрема у саставу постројења 

(на 3 % од вредн. Објекта) 

Доплаци :  

1) за откуп аморт. Вредности 

2) за откуп одбитне франшизе 

            

               206.920 

 

____________ 

 

_____________

_____________ 

Укупно                 /  

5. Постројење 

ППВ 

Рибница 

   24.682.130 Опрема у саставу постројења 

(на 3 % од вредн. Објекта) 

Доплаци :  

1) за откуп аморт. Вредности 

2) за откуп одбитне франшизе 

               

                740.464 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

Укупно                /  

6. Водоводна 

мрежа 

Златибор 

Сирогојно 

 

 

165.793.054 

Водоводна мрежа са припадајућим 

фазонским комадима и водоводном 

арматуром – на набавну вредност 

Доплаци :  

1) за земљане радове 

2) за прековремени рад 

3) за откуп аморт. Вредности 

4) за откуп одбитне франшизе 

 

 

        165.793.054 

 

 

_____________ 

 

_____________

_____________

_____________ 

_____________ 

Укупно               /  

*) Напомена  Поправку ломова на водоводној мрежи врши наручилац. Обрачун поправке врши се на основу стварног 

броја сати рада машина које су учествовале у отклањању штете, броја сати рада водоинсталатера, набавне вредности 

уграђеног материјала и трошкова довођења раскопаних површина у првобитно стање. 

7. Резервоари 

    укупно 

   11.270.408 Опрема из састава 

резервоара  

(на 10 % од вред. објеката)   

Доплаци :  

1) за откуп аморт. 

вредности 

2) за откуп одбитне 

франшизе 

  

           1.127.041 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

003-100-0001 – Ћетен  - 2.899.585 

003-100-0002 – Караула I -1.539.852 

003-100-0003- Караула II -  3.014.123 

003-100-0004- Јевр. Брдо .- 182.687 

003-100-0005- Бадњи до – 182.687 

003-100-0006-Водостан 300 м – 2.916.687 

003-100-0007-Водостан  30 м  -535.268 Укупно                /  
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8. Грађ.опр. 

Црпна 

станица 

Сирогојно 

6.897.318 Опрема из састава  

(на 10 % од вред. Објекта)   

Доплаци :  

1) за откуп аморт. Вредности 

2) за откуп одбитне франшизе 

                  689.732 _____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

Укупно /  

9. Грађ.опр. 

доња јапија 

Сирогојно 

(рез.) 

7.007.898 Опрема из састава  

(на 10 % од вред. Објекта)   

Доплаци :  

1) за откуп аморт. Вредности 

2) за откуп одбитне франшизе 

700.790 _____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

Укупно /  

10. Грађ.опр. 

горња јапија 

Сирогојно 

(рез) 

1.367.238 Опрема из састава  

(на 10 % од вред. Објекта)   

Доплаци :  

1) за откуп аморт. Вредности 

2) за откуп одбитне франшизе 

136.724 _____________ 

 

 

_____________ 

_____________ 

Укупно /  

11. Механичка 

опрема у 

саставу 

осталих 

објеката 

       

   21.905.559 

Опрема у саставу објеката 

(на 3 % од укупне вредн. Објеката) 

Доплаци :  

1) за откуп аморт. Вредности 

2) за откуп одбитне франшизе 

        

            657.166 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

Укупно /   

 
2. Спецификација понуде за осигурање уређаја и машина од ризика лома машина, на набавну књиговодствену 

вредност  према подацима из Прилога 4/1, за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г., (дато у табели) : 

 
ред. 

бр. 

  

Назив набавна вредност/ 

без пара 

Суме осигурања- 

основица за 

обрачун премије  

Премија 

(без пореза) 

1. 

 

1) Опрема, уређаји и машине  

2) Доплаци :  

    -  за откуп аморт. Вредности 

    -  за откуп одбитне франшизе 

37.359.252 _______________ _____________ 

 

_____________ 

_____________ 

                У  К  У  П  Н  О           /              /  

 
3. Рекапитулација. 

Укупан износ премије и одговарајући доплаци , без пореза (урачунати сви трошкови и попусти), за осигурање од 

ризика лома машина : 

- механичке опреме, електро-опреме и инсталација у саставу грађевинских објеката  Наручиоца,   

- машина и уређаја,  

 према тачкама 1. И 2. Спецификације понуде, за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г.,  дат је у табели : 

 

                      СТРУКТУРА ПРЕМИЈЕ – РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

      машине , механичке опреме и инсталација од ризика лома машина за период од 01.07.2017-30.06.2018.г. 

Предмет осигурања/врста ризика износ премије 

(без пореза) 

1) Осигурање опреме и инсталација од лома машина (све позиције збирно) 

2) Доплаци (укупно) 
 

______________ 

                                                                    У  К  У  П  Н  О   без пореза  

 

 

 

  Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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Прилог 4/1  СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ЛОМА МАШИНА 
                     (Извод из Прегледа ОС од 12.04.2017.год.)   

 
šifra naziv dat.pr./akt. Јм /ком nab.vrednost/ 

bez para 

030-100-0003 injektor za hlor 2004. 1           23.900 

030-100-0004 hidromeh. I el. Oprema na Postroj.(pop.lista) 1992 1 6.065.743 

030-100-0005 raspršivači 1991 1      4.425.450 

030-100-0008 višestepena pumpa PM150/3A 2008 1      1.556.683 

030-100-0009 pumpa za vodu PEDROLO 2009 1           46.371 

030-100-0011 hidraulika pumpe Pedrolo 4SR8 2010 1           16.500 

030-100-0012 el.motor pumpe Pedrolo4PD/4 2010 1           25.700 

030-100-0013 mašinska oprema –crpna stanica 2011 1 3.532.747 

030-100-0014 mašinska oprema –donja japija 2011 1 2.352.482 

030-100-0015 mašinska oprema gornja japija 2011 1 346.110 

030-100-0016 oprema za hlor –crpna stanica  2011 1 1.317.197 

030-100-0017 filtersko postr. Crp. Stan. 2011 1 4.100.871 

030-100-0018 elektro oprema –crp.stan. 2011 1 2.334.170 

030-100-0019 elektrooprema donja japija  2011 1 1.084.871 

030-100-0020 hlorinator-opr. Za gasni hlor 2013 1 445.100 

030-100-0021 pumpa LOVARA 10SV18FT075T 2013 1 204.000 

030-100-0022 pumpa za vodu WB30XT DRX 2013 1 56.351 

030-100-0024 pumpa za vodu WP 350 2014 1 18.116 

030-100-0025 pumpa Lovara Z622 18l6w185t 2014 1 215.300 

030-100-0026 vertikalna pumpa za vodu 2014 1 348.000 

030-100-0027 pumpa baštenska W –MGP 2015 1 13.325 

030-100-0029 PUMPA  MAXROY B145RB967P10/.4S 2016 1 449.500 

030-100-0030 PUMPA MAXROY  B145RB967P10/.4S 2016 1 449.500 

030-100-0031+ Brza mešalica 2016 1 460.000 

030-100-0034+ Pumpa za Metabo P 4500 2016 1 11.686 

030-100-0035+ S mešalica za pripremu vode 2016 1 248.868 

030-100-0036+ Vertikalna pumpa VCV 250/12T 2017 1 183.842 

030-100-0037+ Uređaj za uklanjanje kamenca VULCAN S100 2017 1 477.260 

030-120-0001 regulator povratnog pritiska 2004 1           27.500 

030-120-0002 regulator nivoa DN 150 PN 2001 1         262.081 

030-120-0003 regulator nivoa DN 300 PN 2003 1         426.050 

030-120-0004 regulator pritiska DN 100 PN 2004 1         107.370 

030-120-0005 regulator nivoa DN 300 PN 10 2004 1         430.000 

030-120-0006 regulator nivoa DM200PN10 2008 1         265.500 

030-120-0007 hidroforsko postrojenje 2008 1         375.500 

030-120-0008 regulator nivoa FI 200 2014 1 265.500 

031-100-0001 agregat hidr sa tri pumpe 2012 1         884.800 

031-100-0003 agregat Honda CX39010KVA 2013 1 136.000 

031-100-0004 agregat 2014 1 359.224 

083-100-0001 Mešalica 2012 1 21.059 

083-100-0002 Mešalica 2012 1 21.059 

085-101-0002 kompresor 100L Villager 2014 1 31.077 

105-110-0002 uređaj za čeono varenje PT 250  2013 1         711.900 

105-110-0005 mašina za elek.fuziono zavarivanje MSA330 2014 1 336.954 

107-140-0001 starter Dynamik 620 Telwin 2012 1 36.625 

107-140-0002 perač Stihl RE 163 2013 1 56.183 

107-140-0003 aparat za varenje Varming 2013 1 77.500 

108-120-0009 kotao i dimnjak sa opremom   DA 2013 1 1.042.140 

111-100-0001 PH METAR „HANA“ 2001 1 47.856 

111-100-0023 detektor hlora u vazduhu 2014 1 262.000 

111-110-0004 vaga ADVENTURER ARC 2004 1 71.947 

111-110-0005 vaga analitička Explorer 2004 1 126.539 

111-110-0018 aparat za destilaciju vode 2006 1 28.000 

111-110-0024 hidrostatički nivometar NPK 43-08 2015 2 67.453 

121-888-0123 Aparat za pranje VILLAGER 2017 1 89.375 

 Ukupno   37.359.252 
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Прилог бр. 5 – Осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима 

 

1. Спецификација понуде за осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима 

(укључујући штете на асфалту настале пуцањем цеви) за период од 01.07.2017.-30.06.2018. год.,   на нивоу 

јединствене осигуравајуће суме за лица и ствари, а у износу јединствене суме осигурања од 1.500.000,00 динара 

укупно за период трајања, (релевантни подаци дати у табели) : 

 
ред.

бр. 

назив      Јединствена  

  сума осигурања 

 за лица и ствари 

Сума осигурања 

основица за 

обрачун премије 

Премија  

(без пореза) 

1. 

 

 

 

 

 

-  

 
 

Осигурање од одговорности из делатности   

за штете причињене трећим лицима    

Релевантни подаци : 

- број запослених : 91 

(на неодређено 81, на одређено 10)                              

- Укупан приход у 2016.г. : 231.430.134,00 дин. 

- Планирани приход за 2017.год.: 286.700.000,00 дин. 

- Укупно исплаћено у 2016.: 

1) нето зараде  : 47.138.618,00  

2) зараде исплаћ. По основу угов. О делу : 88.607,00 

3) зараде по приврем. И повр. Пословима : 743.052,00 

-Дужина водоводне и канализационе мреже :  

  133 км  +  44 км  

     

      1.500.000       

 

  

 

______________ 
 

____________ 

                                                     У К У П Н О    без пореза  

 

 
2. Рекапитулација . 

Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти), без пореза, за осигурање од одговорности из 

делатности за штете причињене трећим лицима, на основу релевантних података из тачке 1. Спецификације 

понуде, за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г.,  је: _________________динара. 

 

 
 

                   Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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Прилог бр. 6 – Осигурање од  ризика провалне крађе и  разбојништва 

 

1. Спецификација понуде за осигурање од  ризика провалне крађе и разбојништва за опрему, намештај, ситан 

инвентар, залихе материјала и новац у преносу од Чајетине до банке на Златибору  за период од  

01.07.2017.-30.06.2018.г., дата је у табели (по објектима): 
ред. бр.            назив Набавна 

вредност 

Сума 

осигурања –

основица за 

обрач.премије

/ без пара 

Премија  

(без пореза) 

1. Осигурање залиха материјала и ситног инвентара  

од ризика провалне крађе и разбојништва ,   на I ризик 

по објектима :  

 У згради седишта Наручиоца у Чајетини  

(обухваћен и магацин у саставу зграде)  

Доплаци :  

за откуп одбитне франшизе 

     

 

 

 300.000 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

_______________ 

 У К У П Н О  без пореза --------------------------------------------------------------------------------  

2. Осигурање новца (пазара) у превозу/преносу од 

Чајетине до банке на Златибору на суму осигурања-----

250.000,00 дин. 

Превоз се врши службеним аутом, од стране овлашћеног 

запосленог лица,без посебног обезбеђења. 

Доплаци :  

за откуп одбитне франшизе 

  

250.000 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 У К У П Н О   без пореза -----------------------------------------------------------------------------  

 

 
2. Рекапитулација. 

 

Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти), без пореза, за осигурање опреме и залиха материјала 

од ризика провалне крађе и разбојништва и осигурање новца у превозу/преносу, доплаци, према тачки 1. 

Спецификације понуде, за период од 01.07.2017. – 30.06.2018. дат је у табели : 

 

                      СТРУКТУРА ПРЕМИЈЕ – РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

   за осигурање опреме и залиха од ризика провалне крађе и разбојништва   

                                               за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г. 

Предмет осигурања/врста ризика износ премије 

(без пореза) 

1) Осигурање од ризика провалне крађе и разбојништва за сав намештај, уређаје , машине,   

апарате, крупан алат, залихе материјала и ситног инвентара и пренос новца од Чајетине 

до банке на Златибору 

2) Доплаци      

 

______________ 

 

______________ 

 

У  К  У  П  Н  О   без пореза 

 

 
 

                             Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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Прилог бр. 7 – Комбиновано осигурање  електронских рачунара, процесора и сл. уређаја 

 

109. Спецификација понуде за комбиновано осигурање рачунара и сличних уређаја на набавну 

књиговодствену вредност  према прилогу 7/1, за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г., дато у табели : 

 

 
ред. 

бр. 

  

Назив набавна 

вредност/ 

без пара 

Основица за 

обрачун премије  

Премија 

(без пореза) 

1. 

 

1) Рачунари (фиксирани) у канцеларијама 

2) Доплаци :  

    -  за откуп аморт. Вредности код дел.штета 

    -  за откуп одбитне франшизе 

3.812.111 ________________ _______________ 

 

_______________ 

_______________ 

Укупно  /  

2. 1) Лап топ, други мобилни рачунари и   

    сличнa преносива опрема   

2) Доплаци :  

    -  за откуп аморт. вредности код дел. штета 

    -  за откуп одбитне франшизе 

4.144.412 ________________ _______________ 

 

 

_______________ 

________________ 

Укупно           /              /  

                У  К  У  П  Н  О  без пореза 

 

         /              /  

 

 
2. Рекапитулација. 

 

Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти), без пореза, за комбиновано осигурање рачунара и 

сличних уређаја на набавну књиговодствену вредност и доплаци, према тачки 1. Спецификације понуде ,  

за период од 01.07.2017. – 30.06.2018. године ,дат је у табели : 

 

                      СТРУКТУРА ПРЕМИЈЕ – РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

                          за комбиновано осигурање рачунара и сличних уређаја на набавну вредност   

                          за период од 01.07.2017.-30.06.2018.г. 

Предмет осигурања/врста ризика износ премије 

(без пореза) 

1) Комбиновано осигурање рачунара и сличних уређаја (збирно све позиције) 

2) Доплаци   (укупно збирно сви доплаци)   

 

______________ 

 

У  К  У  П  Н  О   без пореза 

 

 

 

 
                  Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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Прилог бр. 7/1 
А) Спецификација рачунара и сл. уређаја за комбиновано осигурање (Извод из прегледа ОС 31.03.2017.) 
шифра назив год. 

пр./акт. 

јм /ком     Наб.вр./без 

пара 

030-100-0028 labor.digestor FD0044 2015 1 195.200 

102-200-0004 Centrala 6/16 KX-tem 824  2012 1 47.885 

102-200-0007 GSM 2N Easy Gate   2012 1 21.000 

109-300-0010 Штампач Color laser НРМ 451dn (Вилот.) 2012 1 45.100 

109-300-0012 Штампач НР LaserJet М1536 dnt (Бојана) 2012 1 29.600 

109-300-0013 Фото копир Canon IR 2520 (Бојана) 2012 1 91.600 

109-300-0014 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0018 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0021 Štampač HPOffice7000A3 2012 1 23.200 

109-300-0022 WBPA3500 A55 4GB Win7Pro 2012 1 48.300 

109-300-0024  wbp Comp G860 Win7Pro 2012 1 56.800 

109-300-0028 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0032 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0035 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0039 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0042 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0046 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0049 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0052 WBP Office G530 Win7Pro 2012 1 31.700 

109-300-0060 WBPA3500 A55 4GB Win7Pro 2012 1 48.300 

109-300-0064 spoljne kamere Vivotek IP 8332  2012. 5     165.500 

109-300-0073 Server HPML330-G6intelXeoN 2012 1 52.900 

109-300-0077 UPS HP T750 G2 International 2012 1 26.400 

109-300-0078 UPS 600 VA                                                       2012 1 5.600 

109-300-0079 Računar Altos BBB H61 2012 1 33.075 

109-300-0082 Računar Altos BBB H61 2012 1 33.075 

109-300-0084 Računar AltosVVVH61 2012 1 35.427 

109-300-0086 Računar Altos BBB H61 2012 1 33.075 

109-300-0089 Računar Altos BBB H61 2012 1 33.075 

109-300-0109 POKET                                                              2007 1 33.825 

109-300-0116 PIDION BM-170-L2                                          2013 1 28.000 

109-300-0119 rač. Altos H61/4GB 2013 1 22.508 

109-300-0125 Rač. A-comp dual pro 2013 1 34.335 

109-300-0135 PC CP BOX INT CDC 2.7 2013 1 61.259 

109-300-0136 KAMERA 3.0 12.5fps  IP KUPOLNA          2014 1 11.500 

109-300-0137 Opr. Za Wireles internet 2014 1 33.000 

109-300-0141 PC altos a 4 4000 win 7 2014 1 27.980 

109-300-0150 UPS 600 W 2015 2 18.028 

109-300-0160 Štampač Hplaser JetM601n 2015 1 76.531 

109-300-0164 RAČUNAR ALTOS BEST WIN 7 PRO 2015 1 29.483 

109-300-0168 SKENER A3 MUSTEK SCAN EXPRESS 2015 1 26.658 

109-300-0190 SPOLJNA KAMERA VIVOTEK IP8332 2016 2 66.200 

109-300-0191 SNIMAČ DS-7616NI-E1 2016 1 33.770 

109-300-0194 RUTER RB3011UiAS-RM 2017 1 25.289 

109-300-0196 ŠTAMPAČ LASER JET M604dn 2017 1 69.083 

109-300-0197 

HPE DL60 Gen9 Intel 6C E5-2603v3 16GB-R B140i 

Windows Server 2012 E2 Standard Edition 2CPU 

Reseller Optin Kit OEM 

 

 

2017 1 195.000 

109-300-0198 

Vodootporna TUBE kamera sa EXIR rasvetom 

(Ćeten) 

 

2017 1 22.609 

111-100-0010 Telemetrija 2013 1 889.935 

111-100-0020 Razvod.orman sa kontrolerom 2014 1 302.680 

121-888-0094 TELEVIZOR 42" SMART LED LG 2015 1 59.990 

121-999-0180 KAMERA 4Mpix IP tube                2016 3 53.212 

121-999-0189 NUR SNIMAČ                   2016 1 61.836 

121-999-0190 KAMERA 4MP ONVIF TUBE           2016 3 102.930 

 UKUPNO (bez para) / / 3.812.111 
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Б) Лап топ , други покретни рачунари и слична преносива опрема за комбиновано осигурање  
 
шифра назив јм /ком год.пр./акт наб.вр./без пара 

109-300-0007 NOTEBOOK DELL N7110 i7 Win7Pro Р.Јовановић 1 2012 90.500 

109-300-0009 NOTEBOOK DELL N7110 i3 Win7Pro М. Вилотијевић 1 2012 83.800 

109-300-0091 Notebook Acer ASE1-531 Laptop 1 2012 31.920 

109-300-0096 Toshibasatelit L750-1NK 1 2012 50.000 

109-300-0129 Acer ikonia tab w series 1 2013 55.461 

109-300-0146 Notebook DELL  1 2014 59.396 

109-300-0153 ASUS FONAPED 7 (FE170CG) 1 2015 16.990 

109-300-0154 ASUS FONAPED 7 (FE170CG) 1 2015 16.990 

109-300-0155 ASUS FONAPED 7 (FE 170CG) 1 2015 16.990 

109-300-0156 ASUS FONAPED 7 (FE 170CG) 1 2015 16.990 

109-300-0157 ASUS FONAPED 7 (FE 170CG) 1 2015 16.990 

109-300-0158 ASUS FONAPED 7 (FE 170CG) 1 2015 16.990 

109-300-0159 ASUS FONAPED 7 (FE 170CG) 1 2015 16.990 

109-300-0169 LAPTOP HP255 15,6" 1 2016 30.825 

109-300-0170 LAPTOP  LENOVO IdeaPad Z50-75 1 2016 49.158 

111-100-0004 корелатор PIS DKL PIS сет 1 2008.    934.600 

111-100-0005 акустични уређај HL 5000 PRO 1 2008.    297.130 

111-100-0006 уређај за откривање положаја метал. цеви 1 2008.    322.615 

111-100-0007 феромагнетни локатор HL 5000PRO 1 2008.      99.630 

111-100-0008 уређај за откривање неметалних цеви PWG 1 2008.    239.060 

111-100-0016 ultrazvučni senzor SPB-38-4 1 2014 83.375 

111-100-0017 modul SBN DC 12v/10A 1 2014 16.675 

111-100-0028 SET ZA OČITAVANJE U POKRETU u KRP ? DA 1 2015 25.590 

111-100-0031 ULTRAZVUČNI PRENOSNI UREĐAJ 2 2016 1.236.280 

111-100-0033 MERAČ DEBLJINE ZIDA CEVI 1 2016 319.466 

                                                          УКУПНО (без пара) 

 

4.144.412 
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Прилог бр.8 - Каско осигурање возила, радних машина и лица   

                      

                                                                  

1. За позиције,  р.бр. :  1, 2, 3, 5  и 6 каско осигурање се закључује на каталошку вредност, за период од  01.07.2017. – 30.06.2018.год.  

       Укључено : - откуп франшизе 

                           - учешће у штети 20 % 

 

 

      2.  За позицију р. бр. 4 - Fiat Punto - важе посебни услови, и то :  

              - Kаско осигурање за ово возило се закључује на каталошку вредност  за период од 28.08.2017.-27.08.2018. године (по истеку важећег осигурања), 

              - Укључено : - откуп франшизе 

                                      - учешће у штети 20 % 

                                      - укључен и ризик крађе за територију Р. Србије 

 

 

      3.  За позицију р. бр. 7 – радна машина VERMEER RTX 1250 S NO 1476 SA DISKOM 1200 – важе посебни услови, и то :   

             - Kаско осигурање за ову радну машину се закључује на каталошку вредност по истеку важећег осигурања и то за период од 09.01.2018. -08.01.2019. године , 

             - Укључено : - откуп франшизе 

                                     - учешће у штети 20 % 

 

 

     4. За позиције р. бр. : 8 и 9 – нова возила која се у моменту закључења уговора налазе у поступку прибављања  по Уговору број 1174 од 08.04.2016.године у 

поступку јавне набавке  ЈНВВ-р 08/15 Пројектовање и изградња постројења ППОВ Златибор – важе посебни услови, и то :   
 

            4/1) За позицију 8 – (ново) теретно возило-pick-up FORD RANGER XL 2.2 TDCI каско осигурање се закључује за период од годину дана од датума према 

захтеву који ће Осигураник упутити Осигуравачу по окончању набавке возила; 

              - Укључено : - откуп франшизе 

                                      - учешће у штети 20 % 

                                      - укључен  ризик крађе за територију Р. Србије и ван тероторије Р. Србије 

             - Вредност возила  – 31.075 Еура , без ПДВ-а (по Уговору).    

 
 

           4/2) За позицију 9 – (ново) специјално возило - комбиновани камион кипер-аутоподизач IVECO AD260T45  каско осигурање се закључује за период од 

годину дана почев од датума према захтеву који ће Осигураник упутити Осигуравачу по окончању набавке возила. 

                 - Укључено : - откуп франшизе 

                                        - учешће у штети 20 % 

                                                      

                - Вредност возила са комплетном опремом : 183.292 Еура, без ПДВ-а (по Уговору) 
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Спецификација возила и радних машина за каско осигурање : 

 

 
Р 

е 

д. 

Б 

р. 

Врста  

возила 

Рег.бр. 

возила 

Марка ,  

тип 

Год. 

произ 

/ 

датум 

рег. 

 Намена Запр. 

Мот. 

(ccm)  

Носи 

вост 

(Kg) 

 

 

Број  

регистрованих 

места 

Осигурава се :  

Мот. Возило на кат. Вредност/ 

Лица од „Ауто-незгоде“ на 

осиг. Суму по једном рег. 

Месту за случај смрти-

инвалидитета 

Основица 

за обрачун 

премије осигур. 

По врстама 

ризика 

Премија 

на годишњем 

нивоу,  

без пореза 

 1. вучно 

возило 

трактор 

 

UEAAC-
45 

Белорус  

MTZ-82.1D 
 

2006. 

/ 

 

28.12. 

 

станд. – 

трактор 

4750 

 

 

    

    / 

     

 

 

           / 

           / 

возач-профес. -1 

укупно :  - 1 

1.осигурање возила 

2.од лома – у целини – 

3.осигурање лица : 

 /1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00 

1._____________ 

2._____________ 

 

3/1____________ 

3/2____________ 

1._____________

2._____________ 

 

 

3._____________ 

УКУПНО                /  

2. теретно 

спец. 

„вома“  

UE042-
ZH 

SCANIA 

P93HL 4 X2 

1990. 

/ 

16.12. 

стандардна 8471 6400             / 

            / 

возач-профес.  -1 

путника            -1  

укупно :  - 2 

1.осигурање возила 

2.радни уређаји-од лома 

3. осигурање лица : 

 /1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00 

1._____________

2.   1.000.000 

 

3/1____________ 

3/2____________ 

1._____________ 

2._____________ 

 

 

3._____________ 

УКУПНО               /  

3. радно-

мини 

багер 

     / Volvo 
модел ЕС 

27 С 

2011 стандардна-

ровокопач 

     /              / 

             / 

возач-проф.-1 

укупно : 1 

1.осигурање возила 

2.од лома у целини 

3. осигурање лица : 

 /1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00 

1._____________ 

2._____________ 

 

3/1____________ 

3/2____________ 

1._____________ 

2._____________ 

 

 

3._____________ 

УКУПНО              /  

4. путн. 

Возило 

UE 049 

OD 

Fiat Punto 2011/ 

24.08 

стандардна 1242     /             / 

укупно : 5 

1.осигурање возила 

2. осигурање лица : 

/1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00 

1._____________ 

 

2/1____________ 

2/2____________ 

1._____________ 

 

 

2._____________ 

УКУПНО 

 

             /  

5. теретно 

возило 

UE 015 

NW 

Fiat Doblo 

Cargo 

RST1.4 SX 

 

 

2008 

17.04. 

стандардна 1368 360             / 

укупно : 5 

1.осигурање возила 

2. осигурање лица : 

 /1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00  

1._____________ 

 

2/1____________

2/2____________ 

1._____________ 

 

 

2._____________ 

УКУПНО              /  
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6. 
 

 

 

 

 

радно –

ровокоп

ач 

 

 

 

 

UE AAC-

36 

 

 

 

 

 

HIDROMEK 

102S 

MAESTRO 

SERIES 

 

 

 

2010/ 

17.07. 

 

 

 

 

 

стадардна-

ровокопач 

 

 

 

 

 

4400 

 

 

 

 

 

    / 

 

 

 

 

 

             / 

             / 

возач-проф.-1 

укупно : 1 
 

 

 

1.осигурање возила 

2.од лома у целини 

3. осигурање лица : 

 /1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00 

1._____________ 

2._____________ 

 

3/1____________ 

3/2____________ 

1._____________ 

2._____________ 

 

 

3._____________ 

УКУПНО              /  

7. Радно-

ровокоп

ач 

/ VERMEER 

RTX 1250 S 

NO 1476 SA 

DISKOM 

1200 

2013 Стандардна-

ровокопач 

3300     / 

 

 

 

 

 

             / 

             / 

возач-проф.-1 

укупно : 1 
 

 

1.осигурање возила 

2.од лома у целини 

3. осигурање лица : 

 /1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00 

1._____________ 

2._____________ 

 

3/1____________ 

3/2____________ 

1._____________ 

2._____________ 

 

 

3._____________ 

УКУПНО   

8. НОВО 

теретно 

возило 

/НОВО pick-up 

FORD 

RANGER 

XL 2.2 TDCI 

160KS 

DUPLA 

KABINA 

 

2016 

/ 

стандардна 2198 991             / 

укупно : 5 

1.осигурање возила 

2. осигурање лица : 

 /1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00  

1._____________ 

 

2/1____________

2/2____________ 

1._____________ 

 

 

2._____________ 

УКУПНО 

 

              /  

9. НОВО 

спец. 

возило – 

комбин. 

камион 

кипер-

аутопод

изач 

/НОВО IVECO 

AD260T45   

2017 

/ 

 

специјално 12882 18208             / 

             

возач-профес.  -1 

путника            -1  

укупно :  - 2 

1.осигурање возила са 

комплетном опремом 

 

2. осигурање лица : 

 /1 за случај смрти –100.000,00 

 /2  инвалидитет -----200.000,00 

1._____________ 

 

 

3/1____________ 

3/2____________ 

1._____________ 

 

 

 

3._____________ 

УКУПНО               /  

                                                                                 УКУПНО ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА              /  

               

Рекапитулација. 

Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти), без пореза, за каско осигурање возила , радних машина и лица, према датој Спецификације и наведеним 

условима  је :     

                              _________________________РСД, без пореза. 

 

 
 

 

                         Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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Прилог бр.9 - Обавезно осигурање од аутоодговорности     

 

1. За позиције  р.бр. : 1. -19. обавезно осигурање од ауто одговорности се закључује на период од годину дана са почетком трајања према датуму регистрације возила.   

 

 

2. За позиције р. бр. 20 и 21 – нова возила која се у моменту закључења уговора налазе у поступку прибављања по Уговору број 1174 од 08.04.2016.године у 

поступку јавне набавке  ЈНВВ-р 08/15 Пројектовање и изградња постројења ППОВ Златибор – важе посебни услови , и то :  

 

     2/1) За позицију 20 – (ново) теретно возило-pick-up FORD RANGER XL 2.2 TDCI обавезно осигурање од АО закључује се на период од годину дана од 

датума према захтеву који ће Осигураник упутити Осигуравачу по окончању набавке возила; 

     2/2) За позицију 21 – (ново) специјално возило - комбиновани камион кипер-аутоподизач IVECO AD260T45  обавезно осигурање од АО закључује се на 

период од годину дана почев од датума према захтеву који ће Осигураник упутити Осигуравачу по окончању набавке возила.                                                                                
                                                                                

Спецификација возила и радних машина за обавезно осигурање од ауто одговорности  
Р. 

Бр. 

Марка, и  

тип возила  

Рег.бр. 

возила 

Год. 

произ 

 

Намена  Снага  

мотора 

(КW) 

Запр. 

мотора 

(ccm) 

Носи 

вост 

(Kg) 

Број  

регистрованих 

места 

Датум  

регистрације 

Премијски 

степен 

Премија 

на годишњем нивоу,  

без пореза 

1. Вома Сканиа UE 042-ZH 1990. теретно 185 8471 6400 2 16.12.2017 1  

   2. ФАП 1417, 

1417 BSK 

UE 006-YŽ 

 

1992. 

    

теретно-

кипер 

120 5950 8000 

 

2 11.04.2018 1  

3. Застава 35.8 

Ривал 

UE 033-PŽ 1996 теретно 55 2499 1280  7 18.09.2017 1  

4. Фиат Панда 

1.1 

UE 051-WN 2002 теретно 40 1108 280 2 13.11.2017 4  

5. Фиат Панда 

1.1 

UE 048-UD 2003 теретно 40 1108 280 2 13.11.2017 1  

6. Фиат Панда 

1.1 

UE 051-WM 2003 теретно 40 1108 280 2 13.11.2017 1  

7. Фиат Панда 

1.1 

UE 051-WO 2003 теретно 40 1108 280 2 13.11.2017 1  

8. Трактор 

Беларус 

UE AAC-45 2006 трактор 60 4750    - 1 09.01.2018 1  

9. Лада Нива UE 043-ŠI 2007 путничко 59.5 1690    - 5 29.12.2017 1  

10. Fiat Doblo 

Cargo  

UE 015- NW 2008. 

 

теретно 57 1368 360 5 16.04.2018 1  

11. Ровокопач 

Хидромек 

UE AAC-36 2010. радна 

машина 

74.5 4400    - 1 17.07.2017 1  
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12 Фиат Пунто UE 049-OD 2011. путничко 44 1242   - 5 24.08.2017 1  

13. Застава Југо UE 058-XO 2008 теретно 40.4 1116 295 2 29.11.2017 1  

14. Фиат Панда 

1.1 

UE 063-ĐM 

 

2003 теретно 40 1108 280 2 09.12.2017 1  

15. ФАП 1413 

42 цистерна, 

UE 065-ĐL 1996 теретно 97 5958 6860 2 12.06.2018 3  

16. Фелиција 1.3 UE 066-ZŠ 2001 путничко 43 1289 - 5 10.03.2018 2  

17. Застава 

85.14 

Путарац 

UE 065-ŽP 2004 теретно 100 3908 4250 7 20.01.2018 2  

18. Ауто 

приколица 

за Ладу 

UE 488-AĆ 2014 прикључно  

(за пут. ауто) 

/ / 600 / 08.12.2017 2  

19. Ровокопач 

JCB  

UE AAU-10 2016 радна 

машина 

87 4400 / 1 15.09.2017 4  

20. pick-up 

FORD 

RANGER 

XL 2.2 TDCI 

/ (НОВО) 2016 теретно 118 2198 991 5 / (НОВО)   

21. IVECO 

AD260T45   

/ (НОВО)  2017 спец. возило 

/комбинвани 

камион 

кипер-

аутоподизач 

331 12882 18208 2 /(НОВО)   

 

                                                                                        У  К  У  П  Н  О   П  Р  Е  М  И  Ј  А   без пореза 
 

               

 

Рекапитулација : Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти) без пореза за обавезно осигурање од ауто одговорности , према датој Спецификације  и 

наведеним условима, за период од годину дана , је  : 

                                                                                                 _______________________ РСД,  без пореза. 

 

 

 

 

                             Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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Прилог бр. 10 - Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) 

 

1. Спецификација понуде за колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) за  
покривеност свих 24 часа (без ограничења у простору и времену, као и изван вршења редовног занимања) 
за 91 запослено лице,  за период од 01.07.2017. - 30.06.2018. године : 

      - за смрт услед незгоде на суму осигурања од 200.000,00 динара  

      - за инвалидитет на суму осигурања од 300.000,00 динара  

 

дата је у табели : 

 
ред. бр.            назив Осигурана 

сума по 

једном 

запосленм 

Број 

запосле

них 

Основица за 

обрачун премије 

Премија  

(без пореза) 

1. А) Колективно осигурање запослених 

за покривеност свих 24 часа за : 

1) за смрт услед незгоде  

2) за инвалидитет  

     

 

 200.000 

 300.000 

 

 

86 

86 

 

 

_______________ 

_______________ 

         

 

 

_______________ 

_______________ 

 

Б) Колективно осигурање запослених 

за покривеност свих 24 часа за 

запослене на радном месту са 

повећаним ризиком (у складу са 

Актом о процени ризика) : 

1) за смрт услед незгоде  

2) за инвалидитет  

     

 

 

 

 

 

 200.000 

 300.000 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

_______________    

 

 

 

 

 

 

_______________ 

_______________ 

 У К У П Н О  

 

 

 
2. Рекапитулација . 

Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти), без пореза, за колективно осигурање од последица 

несрећног случаја (незгоде) за 91 запослено лице за покривеност свих 24 часа на основу релевантних података из 

тачке 1. Спецификације понуде , за период од 01.07.2017. - 30.06.2018. године, је: _________________динара. 

 

Премија осигурања по једном запосленом је :_______________динара. 

 

 

 

                    Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
 

         

 

 

 

 

 

 



ЈКП „ Водовод Златибор“  ЈНМВ-у 13/16 Услуга осигурања                                                                             Page 56 of 57 

 

Прилог бр. 1 - Колективно додатно здравствено осигурање запослених за случај тежих болести / хируршких 

интервенција  

 

1. Спецификација понуде за колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих болести/ 

хируршких интервенција, за период од 01.07.2017. - 30.06.2018. године дата је у Табели : 

 
ред. бр.            назив Осигурана 

сума по 

једном 

запосленом 

Број 

запосле

них 

Основица за 

обрачун премије  

Премија  

(без пореза) 

1. А) Колективно осигурање за случај 

тежих болести  

     

150.000 

 

 

91 

 

_______________ 

 

______________ 

Б) Колективно осигурање за случај 

хируршких интервенција  

 

75.000 

 

91 

 

_______________ 

 

______________ 

 У К У П Н О  

 

 

 
2. Рекапитулација . 

Укупан износ премије (урачунати сви трошкови и попусти), без пореза, за колективно додатно осигурање за 

случај тежих болести/хируршких интервенција  за 92 запослена лица , за период од 01.07.2017. - 30.06.2018. 

године, је: _________________динара. 

 

Премија осигурања по једном запосленом је :_______________динара. 

 

 

                              
                      Потпис одговорног/овлашћеног лица Понуђача :_____________________________________ 

                    

                         М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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                                                                  ДЕО III - ПРИЛОГ  

 

Историја штете за осигурање инсталација, машина, уређаја и апарата од ризика лома машина 

(напомена Наручиоца) 

     

У структури штета које је Наручилац имао у последње три календарске године (2014.,2015. и 

2016.год.), штете настале услед остварења ризика од лома машина имале су далеко највећи проценат у 

укупним насталим  штетним догађајима, како по учесталости, тако и по вредности.   

 Према евиденцији Наручиоца у наведеном периоду од три претходне године (2014.,2015. и 2016. 

године) ликвидиране су штете од ризика лома машина у укупном износу од цца.2.900.000,00 РСД.                                                                                       

  


