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

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1-16/2019-IV 

од 30.05.2019. године и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку мале вредности број 

404-1-16/2019-IV од 30.05.2019. године, припремљена јe конкурсна документација за 

предметни поступак јавне набавке мале вредности означен као  ЈНМВ 16/2019 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

            1. Назив, адреса и интернет старница Наручиоца: Општинскa управa општине 
Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија, интернет страница:  www.indjija.net 

 
            2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка се спроводи у поступку јавне 

набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)  и подзаконским актима  којима се уређују јавне набавке.  

 

 3. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 

јавној набавци и закључивањa полиса осигурања. 

 

          4. Особa за контакт: Данијела Радаковић Вукадиновић, дипл. правник, тел. 

022/561-322 лок. 107,  e-mail: danijela.radakovic@indjija.net. 

Комуникација у вези са  додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 

се на начин одређен чланом 20. Закона o јавним набавкама.  

Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на адресу 

Наручиоца или путем електронске поште: danijela.radakovic@indjija.net, радним даном од 

07:00–15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 

дозвољено. 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1.   Предмет јавне набавке 

           Предмет јавне набавке мале вредности број 16/2019 је услуга – УСЛУГА 

ОСИГУРАЊА - имовине, осигурања запослених лица и осигурање возила  од 

аутоодговорности  и каско осигурање  са осигурањем путника за потребе Општинске  

управе општине Инђија,  на период од 12 месеци.  

 
Ознака из општег речника набавке: 66510000 - услуге осигурања. 

 

2.  Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 
 

http://www.indjija.net/
mailto:danijela.radakovic@indjija.net
mailto:%20danijela.radakovic@indjija.net
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III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ 

Врста и опис услуге: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга:  УСЛУГА ОСИГУРАЊА  -  имовине, 

запослених и возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија,  за период од 12 

месеци: 01. 07.2019. године – 01. 07. 2020. године. 

Врста и спецификација услуга које су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у делу  

Техничка спецификација услуга, Образац број  5  -  Oбразац структуре цена. 

Понуђач са којим се закључи уговор о јавној набавци услуге осигурања у обавези је да под 

истим условима и на исти начин осигура новозапослена лица код Наручиоца у време трајања 

овог уговора,  и то тако што ће  се месечно достављати понуђачу ажурирани списак, као и да 

ће у случају престанка радног односа одређених лица,  Наручилац  благовремено обавестити  

понуђача о промени. 

Понуђач је у обавези је да под истим условима и на исти начин осигура новостечену имовину 

и возила Наручиоца у време трајања овог уговора. 

 

1. ОСИГУРАЊЕ      ОСНОВНИХ     СРЕДСТАВА    ОД      ПОЖАРА     И  НЕКИХ  

ДРУГИХ  ОПАСНОСТИ 

Конто Назив конта КНВ 

011112 Стамбени простор за соц.групе 59.430.821,72 

011115 Остале стамбене зграде 53.301.514,26 

011125 Остале пословне зграде 299.809.682,26 

011131 Објекти за потребе образовања 4.897.375,00 

011132 Ресторани,одмаралишта 75.105.194,21 

011133 Складишта, силоси, гараже и слично 1.005.100,00 

011192 Комуникациони и електрични водови 3.119.790,00 

011193 Спортски и рек.објекти 271.068.813,82 

011194 Установе културе 20.639.552,19 

011221 Канцеларијска опрема 23.775.115,06 

011223 Комуникациона опрема 988.551,76 

011224 Електронска и фот.опрема 6.923.609,11 

011225 Опрема за дом.и угостит. 1.444.441,86 

011264 Опрема за спорт 788.400,00 

011281 Опрема за јавну безбедност 3.721.998,00 

015114 Водоводна инфраструктура у припреми 80.758.787,45 

015115 Други објекти у припреми 320.501.453,27 

 

Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности  ОСНОВНИ 

РИЗИЦИ И  ДОПУНСКИ РИЗИЦИ - ИЗЛИВ ВОДЕ ИЗ ИНСТАЛАЦИЈА на први ризик у 

износу од 10% од вредности грађевинских објеката), са укљученим доплатком за откуп 

амортизоване вредности код делимичних штета.  Понуду  доставити  на  основу  

приложеног  прегледа  основних средстава  по  контима.  Потребно  је  исказати  укупну  

годишњу  премију  за основна  средства.   

Уколико  не  буде  исказана укупна годишња премија понуда се неће узети у даље 

разматрање. 
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 2. ОСИГУРАЊЕ   СТАКЛА ОД ЛОМА   -  СУМА ОСИГУРАЊА ПРЕМИЈА             

(прозорска   и  на вратима – покретна) 

 

Стакло 4 мм и више 254 м2  по цени од  1.260,00 дин/м2               

Стакло дебљине испод 4 мм 209 м2  по цени од 1.140,00 дин/м2                     

Термо дупло стакло 4мм 385 м2  по цени   од   2.090  дин/м2          

Каљено стакло 10мм  62 м2  по цени  од   6.200 дин/м2    

                                                                           

Осигурање стакла од лома на I ризик. 

 

3. КОМБИНОВАНО  ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ -   

СУМА ОСИГУРАЊА                 

 

011222   Рачунарска опрема    13.869.455,92 

 

Потребно  је  исказати  понуду  за  комбиновано  осигурање рачунара  које  

обухвата  ризике  пожара, удара  грома,  експлозије,  олује,  града, провалне крађе и 

разбојништва, лом машина и др.  

Премија са укљученим доплатком за откуп одбитне франшизе односно без 

учешћа Наручиоца у штети и доплатком за откуп амортизоване вредности код 

деломичних штета.      

 

4. КОЛЕКТИВНО ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРАЊЕ  ЗАПОСЛЕНИХ    ОД  РИЗИКА 

НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА - НЕЗГОДЕ И ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ  

 

Колективно здравствено осигурање запослених 125 лицa,  према последњем  

платном списку, од ризика несрећног случаја - незгоде, свугде и на сваком месту 24 

часа дневно,  на следеће  суме осигурања: 

-  смрт услед незгоде                    1.000.000,00  

-  трајни инвалидитет услед       

   незгоде                                          2.000.000,00  

-  трошкови лечења                         100.000,00 

-  дневна накнада                                 1.200,00   

 

Добровољно здравствено осигурање запослених 125  лицa  према  платном списку:    

-  осигурање за тежи случај 

    болести                                          200.000,00 

-  хирушка интервенција               400.000,00 

 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА ОСИГ.  СУМА  ПО 1  ЗАПОСЛЕНОМ ПРЕМИЈА ПО 

1 ЗАПОСЛЕНОМ УКУПНО ЗА   125  ЗАПОСЛЕНИХ.   
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5. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – ОСИГУРАЊЕ ОД 

АУТООДГОВОРНОСТИ  И КАСКО ОСИГУРАЊЕ СА ОСИГУРАЊЕМ   ПУТНИКА 

 

КАСКО ОСИГУРАЊЕ  - аутокаско осигурање за доле наведена путничка возила 

укључити и  допунски  ризик  крађу возила за територију Србије  и  без  учешћа 

Наручиоца   у  штети. 

БР.  МАРКА И ВРСТА ВОЗИЛА,  ГОД. ПРОИЗ.,  СНАГА  И ЗАПРЕМИНА МОТОРА,    

НОВОНАБ. ВРЕДНОСТ  из картица основних средстава,   БРОЈ РЕГИСТР.    МЕСТА                                                                                                                  

 

1. ŠKODA RAPID STYLE 1.ОTSI  2019              81 KW     999 cm³      2.138.430,00        5 

2. ŠKODA RAPID STYLE 1.ОTSI  2019              81 KW     999 cm³      2.138.430,00        5 

3. PASSAT WOLKSWAGEN             2018            140 КW   2400 cm³      4.825.428,00        5   

4. FORD FIESTA 1,25 TREND          2012              60 КW    1242 cm³     1.149.431,19        5 

5. FORD FIESTA 1,25 TREND          2012              60 КW    1242 cm³     1.149.431,19        5 

6. FORD FIESTA 1,25 TREND          2012              60 КW    1242 cm³     1.149.431,19        5 

7. FORD FIESTA 1,4 TDCI 

      TREND                                            2012           51,5 КW   1399 cm³      1.322.018,97        5 

8. FORD FIESTA 1,4 TDCI 

      TREND                                            2012           51,5 КW   1399 cm³      1.322.018,97        5 

9. FORD FOKUS 1,6 TDCI 

       TREND SPORT                             2012             85 КW    1560 cm³      2.069.896,65        5 

10. FORD FOKUS 1,6 TDCI 

        TREND SPORT                            2012             85 КW     1560 cm³     2.069.896,65        5         

11. Kombi Mercedes                             2006           110  КW    2148 cm³     4.193.178,98        6 

        Tip Viano  

12. Zastava 10                                        2007           44 КW      1242 cm³         244.954,75        5 

13. Zastava 10                                        2007           44 КW      1242 cm³         244.954,75        5 

14. Minibus:Iveco tip daily 50C15V     2014          145KW     2998 cm³      5.748.598,26      21                    

(не  исказује се премија за каско осигурање) 

15.  Minibus: Iveco tip daily 50C18V   2017           132KW   2998 cm³          9.000.000,00   21 

 

КАСКО  ОСИГУРАЊЕ  за  ДОПУНСКИ РИЗИК крађе возила  у иностранству 

без  учешћа  у   штети    ће  имати  возила:  

 

1.  PASSAT WOLKSWAGEN         2018                

2.  FORD FOKUS 1,6 TDCI 

      TREND SPORT                           2012                   

3.   FORD FOKUS 1,6 TDCI            2012 

      TREND SPORT 

 

ОСИГУРАЊЕ ВОЗАЧА И ПУТНИКА  

Сума осигурања за случај смрти  возача или путника у возилу је 500.000,00 динaра,  а 

за случај трајног инвалидитета 1.000.000,00 динара. 
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За обрачунавање премија за аутокаско осигурање возила узети новонабавне вредности 

возила из важећег каталога АМСС.  

За обрачун  премије аутоодговорности узети  Премијски степен 1 . 

У осигуравајуће покриће свако возило ће бити укључено по истеку важења претходно 

закључених полиса. 

 

Датум: _____________________                                                  Понуђач 

 

               ____________________ 

         Печат и потпис овлашћеног лица 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

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

ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. 

Закона,  и то: 
 
1.  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

 

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке  (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – важеће решење  за обављање послова 

осигурања издатo од стране Народне банке Србије. 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач  који  учествује  у поступку предметне  јавне  набавке,  мора  испунити  

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

  

1. Неопходан пословни  капацитет: да понуђач има систем управљања квалитетом према 

стандардима ISO 9001. 

 

2. Неопходан технички капацитет: да  понуђач  располаже  неопходним  техничким  

капацитетом  за  пружање  предметних услуга (располаже са најмање 3 рачунара, софтвера). 

 

3. Неопходан  кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу  на неодређено или 

одређено време најмање 3 запослена који раде на пословима који су у вези са предметом ове 

јавне набавкe.  

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и 
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услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

 

 

Напомена:  

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) Закона, 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио 

извршење тог дела набавке.  

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних  и додатних услова, осим за испуњеност услова  из  чл.  75.  ст.  

1.  тач.  5.  ЗЈН  за који понуђач поред изјаве прилаже и важећу дозволу  - важеће 

решење за обављање послова осигурања издата од стране Народне банке Србије,  
ДОКАЗУЈЕ СЕ у складу са чл. 77. став 4. Закона, достављањем  Изјаве о испуњености 

услова за учешће у поступку јавне набавке  (Образац V из конкурсне документације), 

којом п о н у ђ а ч  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава  о  испуњености  услова  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  

лица понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Образац Изјаве о испуњености услова саставни је део конкурсне документације  

(Образац  бр. V). 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  , понуђач је дужан  да 

достави Изјаву   подизвођача   (Образац   бр.V-a),   потписану   од   стране   овлашћеног   

лица подизвођача и оверену печатом. 
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НАПОМЕНА: 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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V  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 

ЧЛ. 76. ЗАКОНА 

 
 

У   складу   са   чланим   77. став   4.   Закона,   под   пуном    материјалном   и   

кривичном одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем следећу 

 

 
 

 

Понуђач 

И  З Ј А В У 
 
 

[навести назив понуђача] у 

поступку  јавне  набавке  мале  вредности  -  Услуга осигурања имовине, запослених и возила  

за потребе Општинске  управе општине Инђија,  на период од 12 месеци, ЈНМВ број 16/2019, 

испуњава све услове из чл. 75. и чл.76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

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

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

 да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  

   да има важећу дозволу надлежног органа   за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке - важеће решење за обављање послова осигурања издата од стране 

Народне банке Србије. 

 

               Понуђач испуњава додатне  услове:  

 

1. Неопходан пословни  капацитет: Понуђач има систем управљања квалитетом према 

стандардима ISO 9001. 

2. Неопходан технички капацитет: да  понуђач  располаже  неопходним  техничким  

капацитетом  за  пружање  предметних услуга (располаже са најмање три рачунара, 

софтвера). 

3. Неопходан  кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу  на неодређено или 

одређено време најмање 3 запослена који раде на пословима који су у вези са предметом ове 

јавне набавкe. 

                                               

         Место и датум   

__  
   

 
 

М.П.                                                      ПОНУЂАЧ                      

                                                    ____________________

 

Напомена:  

Понуђач уз Изјаву доставља  важећу дозволу (решење) за обављање послова осигурања издату 

од стране НБС. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписна од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 
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V- а  ИЗЈАВA  ПОДИЗВОЂАЧА О  ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
У   складу   са   чланим   77. став   4.   Закона,   под   пуном   материјалном   и   кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача,  дајем следећу 
 

 
 

И З Ј А В У 
 

       [навести назив] у 

поступку јавне набавке мале вредности услуге - Услуга осигурања имовине, запослених 

и возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија, на период од 12 месеци, 
ЈНМВ број 16/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

 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. 

      Да има важећу дозволу надлежног органа   за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке - важеће решење за обављање послова осигурања издата од стране 

Народне банке Србије . 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                              

ПОДИЗВОЂАЧ 
________________________________ 

Место и датум:                                               М.П.                          
__________       _______ 

________________ 
 
 

 
 

Напомена:  

Образац се доставља само у случају када понуђач подноси понуду са подизвођачем. 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног  лица подизвођача и оверена 

печатом. 
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VI   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Поступак се води на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

И ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  
 

Понуђач  може поднети понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворенуна начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач 

који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 

Инђија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

- имовине, запослених и возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија,  на период 

од 12 месеци, ЈНМВ бр.16/2019, НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца  до 

11:00 часова  дана 14.06.2019. године. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом и исту ће наручилац вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда мора да садржи (саставни елементи понуде): 

 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 

општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија, са назнаком: 
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„Измена понуде“  за јавну набавку услуга услуга осигурања имовине, запослених и возила  

за потребе Општинске  управе општине Инђија на период од 12 месеци, ЈНМВ бр. 16/2019 

-  НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде“ за јавну набавку  услуга  услуга осигурања имовине, запослених и 

возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија на период од 12 месеци, ЈНМВ бр. 

16/2019 -  НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде“ за јавну набавку услуга услуга осигурања имовине, запослених и возила  

за потребе Општинске  управе општине Инђија на период од 12 месеци, ЈНМВ бр. 16/2019 

-  НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац бр. VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу  понуде 
(Образац бр. VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи 

назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

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

набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 

75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 50% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  

обавеза  из  поступка  јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на 

број подизвођача. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА и Споразум као саставни део заједничке понуде 
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни 
део заједничке понуде мора бити споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  
према  наручиоцу  обавезују  на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 
из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

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

2)  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
3)  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

4)  понуђачу који ће издати рачун, 

5)  рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац бр. VII у конкурсној 

документацији) представник понуђача ће означити да се ради о  заједничкој понуди.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) овог закона.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености 

услова који су наведени у Обрасцу бр. V-а конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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. Ако 

задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 

заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1.  Захтеви  у  погледу начина,  рока и  услова  плаћања. 
Начин и услови плаћања: Плаћање годишње премије услуга осигурања лица и 

имовине вршиће се   у  12 месечних рата са роком доспећа фактуре  45  дана. 

 
Средство финансијског обезбеђења 

 

Понуђач к о м е  с е  д о д е л и  у г о в о р  је дужан да у моменту потписивања уговора у 

корист Наручиоца достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла и то: 

- једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу; 

- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста», на износ од 

10% од  вредности  уговора без  ПДВ-а,  са роком важења 10  дана  дужим од  коначног 

извршења услуге и то на обрасцу Наручиоца који је у прилогу конкурсне документације; 

- копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке; 

- копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном овлашћењу). 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати 

(уновчити) ако понуђач : 

- не испоштује одредбе уговора; 
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- не изврши услугу у уговореном року и на начин дефинисан конкурсном документацијом; 

- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. За случај да се продуже рокови 

за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава 

финансијског обезбеђења.  

 

Меница и  менична овлашћења  треба  да буду оверена  печатом  и  потписана од 

стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном 

депо картону. 

Картони депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским 

средствима, који се прилажу морају бити издати од пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу. 

Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и 

плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за 

исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац  или промењену 

месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. 

Сматраће се да  уговор није закључен, а наручилац може уговор  закључити са 

првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације, уколико 

Извршилац не достави средства финансијског обезбеђења из става 1. овог члана. 

Садржај  меничног  овлашћења  за  добро  извршење  посла  дат  је  у  моделу 

Обрасца   бр.  XIII конкурсне документације (Образац није обавезни део понуде).  
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач 

који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство 

обезбеђења. 

 

9.3. Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 
и привреде. 

Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 



 
 

17 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуђач се обавезује да неће саопштавати, преносити и објављивати, податке до којих је 
дошао или у које је, на било који начин, извршио увид приликом вршења услуга по основу 

уговора, као и да ће те податке сматрати поверљивим и чувати као пословну тајну. 

Добављач се обавезује да ће напред наведене податке чувати као пословну тајну у року од 

две године по реализацији овог уговора. 

 
13.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда. У том 

случају, наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од два дана од дана пријема 

захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 

поште,електронске поште или факсом. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извшила достављање дужна је да од 

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

дужана и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
Захтев за додатне информације или појашњења у вези припремањем понуде доставити на 

адресу Наручиоца или на  e-mail:  danijela.radakovic@indjija.net, радним даном од 07:00 – 

15:00 часова. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде. 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,Најнижа понуђена 

цена“. 
У складу са чланом 84. став 4. ЗЈН у случају да две или више понуде имају исту  

понуђену цену, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који  понуди 

mailto:%20danijela.radakovic@indjija.net


 
 

18 
 

краћи рок за исплату одштетних захтева. 

 
16. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву 

цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке. 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 

детаљно образложење свих њених саставних делова. 

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће 

меродавне елементе понуде. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и 

материјалном  одговорношћу  да  је  поштовао  све  обавезе  које  произилазе  из  важећих  
поштовао 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 понуде (Образац  изјаве,  дат  је у 

Обрасцу VIII конкурсне документације). 

 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:  

danijela.radakovic@indjija.net  или препорученом пошиљком  са  повратницом. Захтев  за  

заштиту  права  се  може  поднети  у  току  целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење  

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

mailto:danijela.radakovic@indjija.net
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подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број   50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ  ПОЛИСЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци и ПОЛИСЕ  ће бити закључене  са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. став 6. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

  Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

  Потписивање уговора ће се обавити након доношења одлуке о додели уговора  и истека 

рока за достављање Захтева за заштиту права понуђача.  

  У случају пријема Захтева за заштиту права понуђача од неког учесника у поступку јавне 

набавке, потписивање уговора ће се обавити након добијања правоснажног решења по 

захтеву.  

 

21. РАЗМАТРАЊЕ ПОНУДА  

Наручилац ће узети у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати 

благовременом ако је наручиоцу достављена у року предвиђеном у позиву за достављање 

понуда, лично или препорученом поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до 

наведеног крајњег рока достављања сматраће се неблаговременим и наручилац ће их по 

окончању  поступка јавног отварања понуда неотворене вратити понуђачима са назнаком 

да су поднете неблаговремено.  

Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, а за које је 

после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да не испуњавају потпуно све 

захтеве из конкурсне документације. 

Наручилац ће као неодговарајуће одбити понуде које су благовремено предате, а за које се 

после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврди да не одговарају потпуно свим 

техничким спецификацијама. 

Наручилац ће као неприхватљиве одбити понуде које су благовремено предате, а за које је 

после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да условљава права 

наручиоца, да не одговарају потпуно свим критеријумима, условима и евентуалним 

квалификационим захтевима. 

Разматраће се само благовремене и исправне понуде. 

 
22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1) Наручилац   ће у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави 

поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису 



 
 

20 
 

испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН и дужан је да је достави понуђачима 

у року од три дана од дана доношења. 

2)  Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних шест месеци. 

3)  Наручилац ће у року од  5  дана  од дана коначности одлуке о обустави поступка 

јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке. 

4) Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о 

трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. ЗЈН. 

 

 

23. ИЗМЕНЕ  ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр.______________ од __________ за јавну набавку услуга – УСЛУГА 

ОСИГУРАЊА -  имовине, запослених и возила  за потребе Општинске  управе општине 

Инђија,  на период од 12 месеци, ЈНМВ број 16/2019 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити): 
 

 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

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

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 

 
 
 



 
 

22 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат  укупне  вредности  набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат  укупне  вредности  набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 
 

 Напомена: 
 

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

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

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

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

 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

 
 

 Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)  ПОНУДА  -  ОПИС ПРЕДМЕТА - ЈНМВ број 16/2019 -  УСЛУГА ОСИГУРАЊА -  

имовине, запослених и возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија,  на 

период од 12 месеци  

 

Бр. ___________________________________од _________________________________ 

Назив понуђача:      _________________________________________________________ 

Седиште  и адреса:  _________________________________________________________ 

                                                  Понуду дајем (означити): 

                                                     А)   самостално 

                                                     Б)   са подизвођачем  

                                                    В)    као заједничку понуду 

О П И С  Износ  

Понуђена укупна фиксна годишња премија код вршења услуге осигурања 

имовине, запослених лица  и путнчких возила  за потребе Општинске  управе 

општине Инђија,  за период од 12 месеци 

 

 

Укупно са  порезом  

Плаћање годишње премије за услугу осигурања запослених лица,  имовине и возила вршиће се у 12 једнаких 

месечних рата без обрачуна камате са роком плаћања 45  дана од испостављања рачуна  (изизев аутоодговорности) 

Рок важења понуде износи ______________дана од дана отварања понуда (мин. 30 дана). 

Рок за исплату одштетних захтева:  Рок за исплату одштетних захтева је _______ (____________) дана од дана 

достављања уредног Захтева са комплетном документацијом. 

Датум и место:                                                                                           Потпис овлашћеног лица:  

                                                                             МП                                                          ______________________              

                                                                                                                                              (име, презиме, функција) 

- Саставни део понуде је попуњен и оверен Образац  5. Техничка спецификација услуга са 

структуром цена. 

- Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

 

Напомене: 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 



 
 

25 
 

Образац 5        ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА 

 

ТЕХНИЧКА   СПЕЦИФИКАЦИЈА  

Услуга  осигурања за период од 12 месеци – период од 01.07.2019. године до 01.07.2020. 

године, ЈНМВ број 16/2019 

 

1. ОСИГУРАЊЕ      ОСНОВНИХ     СРЕДСТАВА    ОД      ПОЖАРА     И  НЕКИХ  

ДРУГИХ  ОПАСНОСТИ 

Конто Назив конта КНВ Премија Допун. 

ризици 

Укупно 

011112 Стамбени простор за 

соц.групе 

59.430.821,72    

011115 Остале стамбене зграде 53.301.514,26    

011125 Остале пословне зграде 299.809.682,26    

011131 Објекти за потребе 

образовања 

4.897.375,00    

011132 Ресторани,одмаралишта 75.105.194,21    

011133 Складишта, силоси, гараже и 

слично 

1.005.100,00    

011192 Комуникациони и 

електрични водови 

3.119.790,00    

011193 Спортски и рек.објекти 271.068.813,82    

011194 Установе културе 20.639.552,19    

011221 Канцеларијска опрема 23.775.115,06    

011223 Комуникациона опрема 988.551,76    

011224 Електронска и фот.опрема 6.923.609,11    

011225 Опрема за дом.и угостит. 1.444.441,86    

011264 Опрема за спорт 788.400,00    

011281 Опрема за јавну безбедност 3.721.998,00    

015114 Водоводна инфраструктура у 

припреми 

80.758.787,45    

015115 Други објекти у припреми 320.501.453,27    

 УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ    

 

 

2. ОСИГУРАЊЕ   СТАКЛА  ОД  ЛОМА   СУМА   ОСИГУРАЊА    ПРЕМИЈА_              

Стакло 4 мм и више 254 м2   по цени    од  1.260,00 дин/м2 

Стакло дебљ.  испод 4 мм 209 м2   по цени од 1.140,00 дин/м2 

Термо дупло стакло 4мм 385 м2  по цени  од   2.090  дин/м2 

Каљено стакло 10мм  62 м2  по цени    од   6.200 дин/м2     

                                                                     

                                     УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ:                                 дин.  
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3. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  

СУМА ОСИГУРАЊА                            ПРЕМИЈА                

 

011222   Рачунарска опрема   13.869.455,92 

 

                                                               УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ:________________ дин.                                                                                                                                                                                                   

                                                      

 

4. КОЛЕКТИВНО  ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ за запослена  125 лицa према платном  

списку, свугде и на сваком месту, 24 часа дневно  на следеће  суме осигурања: 

                                                                                ИЗНОС ПРЕМИЈЕ 

-  смрт услед незгоде                    1.000.000,00  

-  трајни инвалидитет услед       

   незгоде                                         2.000.000,00  

-  трошкови лечења                         100.000,00 

-  дневна накнада                                 1.200,00   

 

 

УКУПАН  ИЗНОС ПРЕМИЈЕ:                               дин. 

 

 

Добровољно здравствено осигурање за  125 запослена лице 

ИЗНОС ПРЕМИЈЕ 

-  осигурање за тежи случај 

    болести                                          200.000,00 

-  хирушка интервенција               400.000,00 

 

 

                                                                       УКУПАН  ИЗНОС ПРЕМИЈЕ:                          дин. 

 

 

Рекапитулација - Здравствено осигурање 

Несрећни случај  

Добровољно здравствено осигурање  

Укупно   
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5. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – ОСИГУРАЊЕ ОД 

АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ СА ОСИГУРАЊЕМ   ПУТНИКА 

 

 

БР.   МАРКА ВОЗИЛА      ГОД. ПРОИЗ.    СНАГА    НОВОНАБ. ВРЕД.                 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА                                                  

РИЗИК    КРАЂЕ У ЗЕМЉИ          (исказати премију:   за аутоодговорност,  каско  и  за путнике)  

3. ŠKODA RAPID STYLE 1.ОTSI  2019         81 KW       2.138.430,00        

4. ŠKODA RAPID STYLE 1.ОTSI  2019         81 KW       2.138.430,00         

3. PASSAT WOLKSWAGEN             2018       140 КW       4.825.428,00           

4. FORD FIESTA 1,25 TREND          2012         60 КW       1.149.431,19         

5. FORD FIESTA 1,25 TREND          2012         60 КW        1.149.431,19         

6. FORD FIESTA 1,25 TREND          2012         60 КW        1.149.431,19         

7. FORD FIESTA 1,4 TDCI 

      TREND                                            2012       51,5 КW       1.322.018,97         

8. FORD FIESTA 1,4 TDCI 

      TREND                                            2012       51,5 КW       1.322.018,97         

9. FORD FOKUS 1,6 TDCI 

       TREND SPORT                             2012         85 КW        2.069.896,65         

10. FORD FOKUS 1,6 TDCI 

        TREND SPORT                            2012         85 КW        2.069.896,65        

11. Kombi Mercedes                             2006       110  КW       4.193.178,98         

        Tip Viano  

12. Zastava 10                                        2007         44 КW          244.954,75        

13. Zastava 10                                        2007         44 КW          244.954,75         

14. Minibus:Iveco tip daily 50C15V     2014      145KW        5.748.598,26                                                     

(не  исказује се премија за каско осигурање) 

15.  Minibus: Iveco tip daily 50C18V   2017          132KW    9.000.000,00   

 

КАСКО  ОСИГУРАЊЕ  за  ДОПУНСКИ РИЗИК крађе возила  у иностранству без  

учешћа  у   штети    ће  имати  возила:  

 

1.  PASSAT WOLKSWAGEN         2018                

2.  FORD FOKUS 1,6 TDCI 

      TREND SPORT                           2012                   

3.   FORD FOKUS 1,6 TDCI            2012 

      TREND SPORT 

 

                                  УКУПНО: ____________________________ 
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УКУПНА ПРЕМИЈА  (аутоодговорност, каско и путници):  ________________   динара.  

Рекапитулација 

1.  Основна средства  

2.  Осигурање стакала  

3.  Осигурање рачунара и  рачунарске опреме  

4.  Здравствено осигурање    

   5.  Осигурање моторних возила (аутоодговорност, каско   

и путници) 

 

Укупно без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

 

 

 

ДАТУМ 

                                                 М.П.                          

ПОНУЂАЧ 

 

 

                                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомене:  

Образац спецификације понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу  наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у сваку колону уписати износ премије за тражено осигурање 

- у табели рекапитулације унети премије за сва осигурања исказати укупну цену премије за  сва 

осигурања без ПДВ-а, ПДВ  и Укупну цену премије са ПДВ-ом. 
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Образац бр. VIII 
 

 
 
 

      

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 

дајем следећу 

 
 
 
 
 

И З  Ј  А  В  У 

О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 
 
 

 

Овим  као  понуђач  у  јавној  набавци  услуга осигурања имовине, запослених и 

возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија, на период од 12 месеци,  ЈНМВ 

16/2019, изјављујем да сам приликом састављања понуде поштовао обавезе које 

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

заштити животне средне и да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објављивања позива за подношење понуде. 
 
 
 
 
 

 
   ДАТУМ        ПОНУЂАЧ  

 
 

         (потпис овлашћеног лица) 
 

 

                                                          М.П. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС, 124/12, 14/15и 68/15), као и чл. 6. 

и 19. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС, 29/2013), 

достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде за јавну набавку мале 

вредности  услуга осигурања имовине, запослених лица и возила  за потребе Општинске  управе 

општине Инђија,  на период од 12 месеци,  ЈНМВ бр. 16/2019. 

 

За припремање понуде у предметној јавној набавци, Понуђач , 

из имао је следеће трошкове: 
 

 
 

 

 
 

1. 

 

 
 

, 

 

 
 

динара 

2. , динара 
3. , динара 
4. , динара 
5. , динара 
6. , динара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 

страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 
 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум:    М.П. Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

31 
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 
 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, 

овлашћено лице понуђача даје  

  

 
(Назив понуђача) 

 

                                            ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  

понуду  у поступку јавне набавке УСЛУГА ОСИГУРАЊА -  имовине, запослених лица 

и возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија, на период од 12 месеци, бр. 

ЈНМВ 16/2019,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 
 

 
 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 

 Уколико   понуду   подноси   група   понуђача ,  Изјава  мора  бити  потписана  од  

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац XI                                               М  О  Д  Е  Л  

                                          МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

                                         За добро извршење посла 

 

ДУЖНИК - Издавалац менице 
Назив:   
Седиште/ Адреса:    

Матични број:  ПИБ:   

Текући рачун:     

Пословна банка:     

 

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице, КОРИСНИК 

(Поверилац) 

Општинска управа општине Инђија, 22320 Инђија, Цара Душана 1, Матични број: 

08027536, Порески индетификациони број: 102198438 

Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену сопствену 

меницу, серијски број_________________ као гаранцију за добро извршење посла. 
Бланко соло меница је издата на износ од ____________ динара (10% од вредности уговора 

без ПДВ-а) за јавну набавку мале вредности, услуга осигурања имовине, запослених и 

возила  за потребе Општинске  управе општине Инђија, на период од 12 месеци, ЈНМВ 

број ЈН 16/2019. 
Рок важења ове менице је 30 дана дужи од коначног извршења услуге. 

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у своју корист 

безусловно и неопозиво,  «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих 

рачуна Дужника. 
Овлашћујемо  банку код  које  имамо  рачун  да  наплату-плаћање  изврши  на  терет  свих наших 

рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште 

нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање 

приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату . Меница је важећа и у случају 

да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну 

дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница  као  инструмент  обезбеђења  за  добро  извршење  посла  може  се  активирати  - 

уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач 

- не испоштује одредбе уговора; 

- не изврши услугу у уговореном року и на начин дефинисан конкурсном документацијом 

- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. 

Меница       је       потписана       од       стране       овлашћеног       лица       за       заступање 

(име и презиме) и чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца 

менице. Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

дужника, а 1 (један) за Повериоца. 
 

ПОНУЂАЧ 

 
(Име и презиме овлашћеног лица) 

 

 

М.П. 

 
 
 

 
Издавалац менице-дужник 

______________________ 
Потпис овлашћеног лица 

 
 



 
 

33 
 

Образац XII                                        Модел уговора 

 

               УГОВОР О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

-   ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ВОЗИЛА 

 

Закључен дана ............................2019.  године у Инђији између уговорних страна: 

 

1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1, коју заступа 

начелник дипл. правник Банић Александар,  МБ: 08027536, ПИБ: 102198438, с једне 

стране  (у даљем тексту: Корисник услуга)    

и 

2) ........................................................................................ из ......................................, 

ул. .................................................... бр. ......... мат. бр. ......................... ПИБ  

...............................  кога заступа ....................................................................... (даље:  Пружалац 

услуге). 

Основ уговора: ЈНМВ број 16/2019  

Број и датум одлуке о додели уговора: ........................................................................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ................................................ од.................................................. 

Подизвођачи: ..................................................................................................................................... 

Група понуђача - заједнички понуђачи: ...........................................................................................  

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавака услуге  -  УСЛУГА ОСИГУРАЊА -   ИМОВИНЕ, 

ЗАПОСЛЕНИХ И ВОЗИЛА према захтеву Наручиоца и техничкој спецификацији из 

конкурсне документације  -  у свему према понуди  Пружаоца услуге  бр. ________ од 

______.2019.  године, а која чини саставни део овог Уговора. Пружалац услуге је у  обавези  

да под истим условима и на исти начин осигура новозапослена лица код Наручиоца за време 

трајања овог уговора,  и то тако што ће  се месечно достављати Пружаоцу услуге ажурирани 

списак, као и да ће у случају престанка радног односа одређених лица, Наручилац  

благовремено обавестити  Пружаоца услуге о промени. Пружалац услуге је у обавези је да под 

истим условима и на исти начин осигура новостечену имовину и возила Наручиоца за време 

трајања овог уговора. 

 

Истовремено са овим уговором, уговорне стране, закључују и полисе  осигурања, 

на период  од 12 месеци:  01. јули 2019. године – 01. јули 2020. године,  у свему у складу 

са понудом Пружаоца.  

Вредност уговора 

 

Члан 2. 

Вредност предмета набавке из члана 1. овог Уговора износи: 

___________________________ динара без обрачунатог пореза словима ( ________________ 

_____________________________________________)  односно  ________________ динара са  

обрачунатим порезом  словима (____________________________________________). 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне и обухватају све  

зависне трошкове. 
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Рок и начин плаћања 

 

Члан 3. 

Наручилац ће плаћање извршити у једнаким ануитетима у  12 месечних рата  (изузев  

аутоодговорности) и то у року 45 дана од  дана пријема рачуна.  

Полисе осигурања од аутоодговорности се плаћају пре преузимања полисе. 

Уплате ће се вршити  на текући рачун Пружаоца број ___________________________  

код ____________________ банке. 

 

Рок за исплату одштетних захтева 

 

Члан 4. 

Рок за исплату одштетних  захтева  је  _____________  (______________) дана од дана 

достављања уредног Захтева са комплетном документацијом. 

 

Издавање полисе осигурања 

 

Члан 5. 

Пружалац услуге  је дужан издати полисе  осигурања Наручиоцу за све ризике 

наведене у спецификацији која је саставни део овог  уговора и то у року од 10 дана од дана 

потписивања уговора, осим полиса аутоодговорности које ће се преузимати по извршеној 

уплати на текући рачун Пружаоца. 

 

Плаћање осигуране суме – накнаде 

 

Члан 6. 

Пружалац услуге  ће суме осигурања за све осигуране случајеве  исплаћивати у пуном 

износу наведеном у понуди, без обзира на време наступања осигураног случаја. 

 

Гаранција за добро извршење посла 

 

Члан 7. 

Пружалац услуге  се обавезује да  у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу  

бланко сопствену меницу  која се издаје у висини  10% од укупне вредности уговора без 

пореза, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије 

или копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке понуђача. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –  писмо са роком важности 

који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење.  

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

важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.  

Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају 

да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. Поднето менично овлашћење  –  писмо не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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Рок важења Уговора 

 

Члан  8. 

Овај Уговор се закључује на одређено време, са  роком важења од једне године од 

дана закључења уговора, с тим да полисе осигурања које се настављају на предходно 

осигурање, а које су закључене на период од годину дана, важе до истека тог рока. Средства 

за реализацију овог уговора обезбеђена су Буџетом општине Инђија за 2019. годину. 

Плаћање доспелих обавеза у 2020. години, вршиће се до висине одобрених средстава на 

позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет 

за 2020. годину.  

 

     Измене и допуне уговора 

Члан 9. 

Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора. Измене и допуне овог уговора могу се вршити 

закључивањем анекса у писаној форми, уз сагласност уговорних страна, у складу са законом. 

Решавање спорова 

 

Члан 10. 

На овај уговор примењиваће се одредбе позитивних законских прописа за ову врсту  

посла.  

Сви спорови ће се прво покушати решити међусобно, ако до тога недође спор ће се  

решити пред стварно и месно надлежним судом у Сремској Митровици. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна, а сачињен је у 6  

(шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 

      

         Наручилац                                                                                      Пружалац  услуге 

______________________                                                                  _____________________ 

    Банић  Александар            

 

Напомена:  

Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико понуду подноси 

група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверен печатом.   
 


