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КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 

ОСИГУРАЊА 

 

 

јавна набавка број  ЈНМВ 01/19 

у поступку јавне набавке мале вредности 
 

 

 
 

Објављена на порталу јавних набавки  16.07.2019.  и на сајту наручиоца 

Рок предаје понуда: 25.07.2019.  до 12,00 часова.  

Време отварања: 25.07.2019.  у 12,30 часова.  

Деловодни број: VII-19/2019 

 

 Суботица, јул 2019. године 

 
 

 

 

 
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге осигурања, број ЈНМВ 01/19 

 
 „Регионална депонија“ доо, Трг Лазара Нешића 1, 24000 Суботица, 

Страница 2 од 44 

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

14/2015 и 68/2015 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), припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 01/19 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Садржај страна 

Општи подаци о јавној набавци 3 

Подаци о предмету јавне набавке 3 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга и сл. 4 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова 

15 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 18 

Образац понуде 26 

Остали Обрасци 29 

Модел уговора 41 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Подаци о Наручиоцу 

Наручилац: ,,Регионална депонија,, ДОО 

Адреса: Трг Лазара Нешића  бр. 1, Суботица 
ПИБ: 105425742,  

матични број: 20354194 

Текући рачун: 325-9500700029596-64 
Интернет страница: www.deponija.rs 

Радно време наручиоца: радним данима од 7,00 часова до 15,00 часова. 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 01/19 су набавка услуге осигурања и то: 

- осигурање имовине; 

- додатно допунско осигурање запослених  
- осигурање запослених лица од последица несрећног случаја. 

 

ОРН Назив и ознака из општег речника набавке: Финансијске услуге и услуге 

осигурања (66000000). 
 

4. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

8. Контакт (лице или служба) 

Лице  за  контакт  –  Оливер Ердељи,  запослен  на  радном  месту:  стручни сарадник за 

финансијске послове. 

Е - mail адреса: oliver.erdelji@deponija.rs 
Факс: 024-673-819 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:oliver.erdelji@deponija.rs
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3  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Предмет јавне набавке је услуга осигурања према следећем: 

 

1) ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

Напомена: Наручилац обезбеђује чуварску службу на локацијама трансфер станица у 

Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи која фунционише 24 сата, 7 дана у недељи и видео-

надзорни и алармни систем у центрима за сакупљање отпада у Малом Иђошу, Чоки и 

Новом Кнежевцу који функционише 24 сата, 7 дана у недељи .   

 

1.1. РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР БИКОВО – К.О. БИКОВО, ПАРЦЕЛА БР: 2635 

1. Пожара и неких  других опасности Сума осигурања у РСД 

Грађевински објекти К.О Биково, парцела бр: 2635   

Грађевински објекти по списку 223.351.936,14 

Опрема пожар по списку 523,326,338.44 

Излив воде из водоводних и кан. цеви   

за објекте (2,7,8) 5% - на први ризик 1,553,224.00 

2. Лом машина   

Опрема - по списку 530,428,592.44 

    

Механичка опрема грађевинских објеката ( 2,7,8) - 10% 3,106,448.00 

    

Трошкови земљаних радова   

Трошкови изналажења грешке   

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

Доплатак за откуп одб. Франжизе   

3.Провална крађа и разбојништво   

Опрема - на први ризик 5,000,000.00 

    

Доплатак за откуп одбитне франжизе   

Период осигурања: 

Напомена: уколико се поступак јавне набавке не заврши 

до 01.08.2019. период осигурања је од дана потписивања 
уговора о јавној набавци до 01.08.2020.  01.08.2019. – 01.08-2020. 
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Списак објеката и опреме: 

 

Објекти пожар Вредност у РСД 

1. Резервоар пречишћене воде 293,76м2 10,935,450.00 

2. Портирница 12,5м2 2,361,485.36 

3. Надстрешница колске ваге 166,79м2 1,763,420.00 

4. Капије и ограда око комплекса 8,748,837.00 

5. Надстрешница рециклажног острва Л= 59,92м, 427,23м2 7,596,080.00 

6. Управна зграда 116,39м2 16,918,580.45 

7. Радионица 290м2 12,965,172.00 

8. Хангар за разврставање допремљеног отпада 2200м2 61,258,990.80 

9. Хангар за балирани отпад 936м2 24,366,506.42 

10. Надкривени плато за прање возила 169,65м2 3,546,386.12 

11. Трафостаница 53,17м2 2,303,480.00 

12. Резервоар за техничку воду 3,147,430.00 

13. Објекат за ел. инсталације 24,4м2 1,072,697.50 

14. Компостилиште, укупно 4 објекта 8573,81м2 56,341,252.51 

15. Реверсна осмоза 4,798,774.00 

16. Станица за точење горива са подземним резервоаром  2,760,000.00 

17. Надстрешница рециклажног острва Л= 18,10м , 129,08м2 1.705.614,50 

Укупно 223.351.936,14 

  
Опрема пожар Вредност у РСД 

1. Систем за прање гума 4,298,327.18 

2. Аерациона и таложна лагуна за пречишћавање процедних вода 3,400,000.00 

3. СБР Пречистач отпадних вода 2,622,966.60 

4. Реверсна осмоза 910 91,912,080.20 

5. Опрема линије за сепарацију и вентилација 246,382,001.12 

6. Опрема компостилишта - технологија 164,252,599.34 

7. Колска вага 3 комада 10,458,364.00 

Укупно 523,326,338.44 

  
Опрема лом Вредност у РСД 

1. Реверсна осмоза 4,798,774.00 

2. Систем за прање гума 4,298,327.18 

3. Аерациона и таложна лагуна за пречишћавање процедних вода 3,400,000.00 

4. СБР Пречистач отпадних вода 2,622,966.60 

5. Реверсна осмоза 910 91,912,080.20 

6. Опрема линије за сепарацију и вентилација 246,382,001.12 

7. Опрема компостилишта - технологија 164,252,599.34 

8. Колска вага 3 комада 10,458,364.00 

9. Трафостаница 53,17м2 2,303,480.00 

УКУПНО 530,428,592.44 
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1.2. ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ  

1. Пожара и неких  других опасности сума осигурања 

Грађевински објекти СЕНТА,   

Грађевински објекти- по списку 5,449,985.00 

Опрема- списак у прилогу 22,777,192.00 

Грађевински објекти МАРТОНОШ- Кањижа   

Грађевински објекти- по списку 5,449,985.00 

Опрема- списак у прилогу 22,979,010.60 

Грађевински објекти БАЧКА ТОПОЛА   

Грађевински објекти- по списку 5,449,985.00 

Опрема- списак у прилогу 22,336,568.00 

    

2. Провална крађа и разбојништво   

1. Опрема- на први ризик, СЕНТА 1,000,000.00 

2. Опрема- на први ризик, МАРТОНОШ 1,000,000.00 

3. Опрема- на први ризик, БАЧКА ТОПОЛА 1,000,000.00 

    

Доплатак за откуп одб. Франжизе   

3. Лом машина   

1. Опрема -по списку, СЕНТА 17,334,316.00 

2. Опрема -по списку, МАРТОНОШ 16,479,192.00 

3.Опрема -по списку, БАЧКА ТОПОЛА 16,555,456.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 

штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

4. Осигурање рачунара и рач. опреме   

1. Рач. опрема, СЕНТА 142,002.00 

2. Рач. опрема, МАРТОНОШ 142,002.00 

3. Рач. опрема, БАЧКА ТОПОЛА 142,002.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

Период осигурања:  16.04.2020. – 01.08.2020. 

 

 

Списак објеката и опреме: 

 

Сента, Карађорђева бб., 24400 Сента, к.п. 19984/3 К.О. Сента 

Објекти пожар Вредност РСД 

контејнер-портирница  1.315.788,00 

контејнер претоварне станице 324.400,00 

надстрешница рециклажн.острв 3.326.587,00 
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контејнер за електронски отпад 90.270,00 

контејнер за кућни опасана отпад 392.940,00 

Укупно 5.449.985,00 

 

 
 Опрема   пожар  Вредност РСД 

колска вага 2.578.519,00 

опрема за претоварнау станицу са стационарном пресом и 

роло контејнерима 12.475.314,00 

ПП апарат С-6А 8ком 18.134,00 

ПП апарат С-50А 5ком 95.373,00 

лив. гвозд. поклопац 6ком 72.000,00 

сливник линијски 90.000,00 

пумпа санитарне и атм воде 937.588,00 

надземни хидрант 5ком 168.268,00 

противпожарна пумпа (2ком) 488.578,00 

улазна клизна капија са опремом за отварање 337.558,00 

видео камере 5ком 249.900,00 

лед ТВ са снимачем 63.720,00 

телефонска центарала 8/24 120.263,00 

телефонски апарат 2 ком 21.082,00 

телефонски апарат бежични 3 ком 17.394,00 

стубови ограде 156ком 557.995,00 

жичано плетиво ограде 940м2 431.479,00 

Виљушкар 3.193.867,00 

Husqvarna rider R 316 T AWD 20182100023 серијски број 815.760,00 

Husqvarna kosačica ručna LC 247 S -  20181500523 серијски 

број  44.400,00 

СВЕГА: 22.777.192,00 

 
 

 Опрема   лом Вредност РСД 

колска вага 2.578.519,00 

опрема за претоварнау станицу са стационарном пресом и 

роло контејнерима 12.475.314,00 

пумпа санитарне и атм воде 937.588,00 

противпожарна пумпа (2ком) 488.578,00 

видео камере 5ком 249.900,00 

лед ТВ са снимачем 63.720,00 

телефонска центарала 8/24 120.263,00 

телефонски апарат 2 ком 21.082,00 

Телефонски  апарат бежични 3 ком 17.394,00 

Husqvarna kosačica ručna LC 247 S -  20181500523 серијски 

број  44.400,00 

улазна клизна капија са опремом за отварање 337.558,00 
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СВЕГА: 17.334.316,00 

Осигурање рачунара и опреме Вредност у РСД 

Лаптоп 142.002,00 

 

ТРАНСФЕР СТАНИЦА КАЊИЖА, Мартонош Секек, к.п. 6015/2 К.О. Мартонош 

Објекти пожар Вредност РСД 

контејнер-портирница 1.315.788,00 

контејнер претоварне станице 324.400,00 

надстрешница рециклажн.острв 3.326.587,00 

контејнер за електронски отпад 90.270,00 

контејнер за кућни опасана отпад 392.940,00 

УКУПНО 5.449.985,00 

 

Опрема пожар Вредност у РСД 

колска вага 2.578.519,00 

опрема за претоварнау станицу са стационарном пресом и 

роло контејнерима 12.475.314,00 

ПП апарат С-6А 8ком 18.134,00 

ПП апарат С-50А 5ком 95.373,00 

лив. гвозд. поклопац 6 ком 72.000,00 

сливник линијски 90.000,00 

бунар опрема-пумпа 76.664,60 

надземни хидрант 5ком 168.268,00 

противпожарна пумпа (2ком) 488.578,00 

пумпа атм воде 645.479,00 

објекат за хлорисање 411.463,00 

улазна клизна капија са опремом за отварање 337.558,00 

видео камере 5ком 249.900,00 

лед ТВ са снимачем 63.720,00 

телефонска центарала 8/24 120.263,00 

телефонски апарат 2 ком 21.082,00 

телефонски апарат бежични 4 ком 23.194,00 

стубови ограде 156 ком 557.995,00 

жичано плетиво ограде 940м2 431.479,00 

Виљушкар 3.193.867,00 

Husqvarna rider R 316 T AWD 20181900051 серијски број 815.760,00 

Husqvarna kosačica ručna LC 247 S -  20181300108 серијски 
број  44.400,00 

Укупно  22.979.010,60 

    

Опрема лом машина                      Вредност у РСД 

колска вага 2.578.519,00 
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опрема за претоварнау станицу са стационарном пресом и 
роло контејнерима 12.475.314,00 

бунар опрема-пумпа 76.664,60 

противпожарна пумпа (2ком) 488.578,00 

видео камере 5ком 249.900,00 

лед ТВ са снимачем 63.720,00 

телефонска центарала 8/24 120.263,00 

телефонски апарат 2ком 21.082,00 

Телефонски апарат бежични 4ком 23.194,00 

Husqvarna kosačica ručna LC 247 S -  20181300108 серијски 

број  44.400,00 

улазна клизна капија са опремом за отварање 337.558,00 

УКУПНО 16.479.192,60 

    

Осигурање рачунара                       Вредност у РСД 

Лаптоп 142.002,00 

 

Бачка Топола, Фекете дуж, 24300 Бачка Топола, к.п. Бр. 1776/6 К.О. Бачка Топола 
  

Објекти пожар                      Вредност у РСД 

контејнер-портирница 1.315.788,00 

контејнер претоварне станице 324.400,00 

надстресница рециклажн.острв 3.326.587,00 

контејнер за електронски отпад 90.270,00 

контејнер за кућни опасана отпад 392.940,00 

УКУПНО 5.449.985,00 

 

  

Опрема пожар                      Вредност у РСД 

колска вага 2.731.505,00 

опрема за претоварнау станицу са стационарном пресом и 

роло контејнерима 12.475.314,00 

ПП апарат С-6А 8ком 18.134,00 

ПП апарат С-50А 5ком 95.373,00 

лив. гвозд. поклопац 6ком 72.000,00 

сливник линијски 90.000,00 

надземни хидрант 5ком 168.268,00 

противпожарна пумпа (2ком) 488.520,00 

улазна клизна капија са опремом за отварање 337.558,00 

видео камере 5ком 249.900,00 

лед ТВ са снимачем 63.720,00 

телефонска центарала 8/24 120.263,00 

телефонски апарат 2ком 21.082,00 

Телефонски апарат бежични 4 ком 23.194,00 
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стубови ограде 212 ком 742.000,00 

жичано плетиво ограде 1276 м2 585.710,00 

Виљушкар 3.193.867,00 

Husqvarna rider R 316 T AWD 20161300027 серијски број 815.760,00 

Husqvarna kosačica ručna LC 247 S -  20181500522 серијски 

број  44.400,00 

УКУПНО 22.336.568,00 

  Опрема лом                      Вредност у РСД 

колска вага 2.731.505,00 

опрема за претоварнау станицу са стационарном пресом и 

роло контејнерима 12.475.314,00 

противпожарна пумпа (2ком) 488.520,00 

видео камере 5ком 249.900,00 

лед ТВ са снимачем 63.720,00 

телефонска центарала 8/24 120.263,00 

телефонски апарат 2 ком 21.082,00 

тел. апарат бежични 4ком 23.194,00 

Husqvarna kosačica ručna LC 247 S -  20181500522 серијски 

број  44.400,00 

улазна клизна капија са опремом за отварање 337.558,00 

СВЕГА: 16.555.456,00 

  Комбиновано Осигурање рачунара и опреме Вредност 

Лаптоп 142.002,00 

 

1.3. ЦЕНТРИ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА 

 

ЦЕНТАР ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА  - МАЛИ ИЂОШ, Врбашки пут бб 

1. Пожара и неких  других опасности Сума осигурања у РСД 

Грађевински објекти МАЛИ ИЂОШ, Врбашки пут бб   

1.Грађевински објекти према списку 3,463,843.00 

2. Опрема - према списку 1,128,325.00 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 

штета   

2. Провална крађа и разбојништво   

Опрема- на први ризик 200,000.00 

    

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

3. Лом машина   

Опрема -према списку 809,800.00 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 

штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

Период осигурања:  28.01.2020. – 01.08.2020. 
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* ПП апарати, хидранти 

 

Списак објеката и опреме: 

Објекти пожар Вредност у РСД 

1. Портирница 995,070.00 

2. Контејнер за кућни опасни отпад 405,900.00 

3. Контејнер за електронски отпад 94,095.00 

4. Плетена жичана ограда са стубовима и  улазна клизна 

капија 840,453.00 

5. Опрема- списак у прилогу 1,128,325.00 

Укупно 3,463,843.00 

  Опрема пожар Вредност 

ПП Апарати ц- 6а, 7 ком 35,000.00 

ПП Апарати ц- 50, 3 ком 108,000.00 

Лив. гвоздени поклопац, 10 ком 115,000.00 

Сливник линијски 140,000.00 

ПП пумпа цр. станице,  2 ком 373,400.00 

надземни хидрант, 3 ком 94,500.00 

Видео камере 4 комада 69,300.00 

Monitor LG 612NTC28J347 sa snimačem HIKVISION 180,000.00 

Lap Top asus GANOCX20E217434 13,125.00 

Ukupno 1,128,325.00 

  

  Опрема лом Вредност у РСД 

ПП пумпа цр. станице,  2 ком 373,400.00 

излазна клизна капија са мотором 173,975.00 

Видео камере 4 комада 69,300.00 

Monitor LG 612NTC28J347 sa snimačem HIKVISION 180,000.00 

Lap Top asus GANOCX20E217434 13,125.00 

Укупно 809,800.00 

 

ЦЕНТАР ЗА САKУПЉАЊE ОТПАДА – НОВИ КНЕЖЕВАЦ, БАНКИН РИТ ББ 

1. Пожара и неких  других опасности Сума осигурања у РСD 

Грађевински објекти НОВИ КНЕЖЕВАЦ,Банкин рит бб   

1. Грађевински објекти по списку 2,548,280.00 

2. Oпрема - списак у прилогу 1,234,185.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 

штета   

   

2. Провална крађа и разбојништво   
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Oпрема- на први ризик 200,000.00 

    

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

3. Лом машина   

Oпрема - списак у прилогу 997,880.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 

штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

Период осигурања:  28.01.2020. – 01.08.2020. 

* ПП апарати, хидранти 

 

Списак објеката и опреме: 

Грађевински објекти Вредност у РСD 

1. Портирница 997,776.00 

2. Kонтејнер за кућни опасни отпад 405,900.00 

3. Kонтејнер за електронски отпад 94,095.00 

4. Oбјекат за хлорисање 334,806.00 

5. Плетена жичана ограда са стубовима и улазном капијом 715,703.00 

Укупно 2,548,280.00 

  Oпрема пожар Вредност у РСD 

ПП Апарати ц- 6а, 8 ком 40,000.00 

Бунарска пумпа 86,300.00 

ПП Апарати ц- 50, 8 ком 108,000.00 

Лив. гвоздени поклопац, 7 ком 80,500.00 

Сливник линијски 68,000.00 

пумпа црпна,  2 ком 373,400.00 

надземни хидрант, 4 ком 126,000.00 

Хлоринатор 67,840.00 

Хидрофор 12,720.00 

Сливничка решетка 9,000.00 

Видео камере 4 комада 69,300.00 

Led monitor LG ( 612 NTRL8J342) snimač HIKVISION – 

596757122 180,000.00 

Lap Top ASUS GANOCHX20E233433 13,125.00 

Укупно пожар 1,234,185.00 

 

Опрема Лом Лом машина (РСД) 

Бунарска пумпа 86,300.00 

Пумпа црпна,  2 ком 373,400.00 

Улазна клизна капија 195,195.00 

Хлоринатор 67,840.00 
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Хидрофор 12,720.00 

Видео камере 4 комада 69,300.00 

Led monitor LG ( 612 NTRL8J342) snimač HIKВISION – 

596757122 180,000.00 

Lap Top АSUS GАNOCHX20E233433 13,125.00 

Укупно 997,880.00 

 

ЦЕНТАР ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА - ЧОКА, Маршала Тита бб,  

к.п. 3181/1 К.О. Чока  

1. Пожара и неких других опасности Сума осигурања у РСД 

Грађевински објекти ЧОКА, Маршала Тита бб   

1. Грађевински објекти према списку 2,162,992.00 

2. Опрема- према списку 1,977,000.00 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета   

2. Провална крађа и разбојништво   

Опрема- на први ризик 200,000.00 

    

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

3. Лом машина   

Опрема -списак у прилогу 1,742,475.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

Период осигурања:  28.01.2020. – 01.08.2020. 

* ПП апарати, хидранти 

 

Списак објеката и опреме: 

Објекти пожар Вредност у РСД 

1. Портирница 995,070.00 

2. Контејнер за кућни опасни отпад 405,900.00 

3. Контејнер за електронски отпад 94,095.00 

4. Плетена жичана ограда са стубовима и улазном клизном 

капијом 667,927.00 

Укупно 2,162,992.00 

  Опрема пожар Вредност РСД 

Улазна капија са електоником   

ПП Апарати ц- 9а, 1 ком 6,500.00 

ПП Апарат цо25, 5 ком 55,000.00 

ПП Апарати ц- 50, 2 ком 72,000.00 

Лив. гвоздени поклопац, 12 ком 144,000.00 

Сливник линијски 68,000.00 
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ПП пумпа цр. станице,  2 ком 373,400.00 

надземни хидрант, 2 ком 63,000.00 

Комплет црпне станице за препумпавање отпадних вода са 

опремом и две пумпе 950,000.00 

Видео камере 3 комада 51,975.00 

Led HP CNK 822ODX7 sa snimačem HIKVISION 180,000.00 

Lap top Asus GANOCX20E156435 13,125.00 

Укупно 1,977,000.00 

    Лом машина (РСД) 

Улазна капија са електроником 173,975.00 

ПП пумпа цр. станице,  2 ком 373,400.00 

Комплет црпне станице за препумпавање отпадних вода са 

опремом и две пумпе 950,000.00 

Видео камере 3 комада 51,975.00 

Led HP CNK 822ODX7 sa snimačem HIKVISION 180,000.00 

Lap top Asus GANOCX20E156435 13,125.00 

Укупно 1,742,475.00 

 

2) ДОПУНСКО ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

Допунско додатно 

здравствено осигурање 
  

Период осигурања: 

08.08.2019. – 08.08.2020 
  

Bрој запослених  Осигурани ризик 

Сума осигурања 

у РСД 

66 
  

Теже болести 100,000.00 

Хируршке 
интервенције 100,000.00 

 

Напомена: 

Осигурање по списку.  

Просечна старост запослених је 45 година. 

 

3) ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА 

НЕЗГОДА  Bрој запослених Осигурани ризик 

Сума 

осигурања у 

РСД 

  
  

 Период осигурања: 

 08.08.2019. – 08.08.2020. 
  

 66 Смрт услед незгоде 200,000.00 

 66 Инвалидитет 400,000.00 

 66 Трошкови лечења 30,000.00 

 66 лом кости 4,000.00 

 

Напомена: 

Осигирање по евиденцији наручиоца.  

Наручилац задржава право да осигура мањи број запослених. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАBАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. Услови за учешће 

Обавезни услови 

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
4.  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 Додатни услови  

 
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. да располаже пословним капацитетом: 

 

- да има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ИСО 9001чиме доказује 
да је његово пословање ускалђено са међународно признатим системом квалитета који 

подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа.  

 

- да има усаглашен сиситем пословања са захтевима стандарда ИСО 27001чиме 
доказује да је његово пословање ускалђено са међународно признатим системом 

управљања безбедношћу информација 

 
- на дан 31.12.2018. године има ажурност у решавању штета од најмање 93,00%, која се 

утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци 

Србије, извештај – Број штета по друштвима за осигурање у 2018. години 
 

Ажурност у решавању штета рачуна се по следећој формули: 
 

Број решених штета у 2018. год + Број одбијених и сторнираних штета у 2018. год 
AРШ = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100 

Број резервисаних штета на крају 2017. год + Број пријављених штета у 2018. год 

 

2. да располаже  финансијским капацитетом:  

 
- да на дан 31.12.2018. године располаже разликом расположиве и захтеване маргине 

солвентности за неживотна осигурања / реосигурање од најмање 2.400.000.000,00 динара 
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2. Упутство како се доказује испуњеност услова за учешће 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл.77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача - 

Образац број 2.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује 
достављањем фотокопије доказа.  

 

 Изјава 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. Уколико понуду 

подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача - 

Образац број 2а.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
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, и то (докази испуњености услова из члана 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама): 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Bеограду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 

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

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Овај доказ 

понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 
3)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: За правна лица и предузетнике:  

3.1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и  
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3.2. Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

 

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ 

понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 

4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона – Доказ: Изјава о поштовању обавеза које произлазе 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. 

 

5) Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:  

5.1. Копија важећег Сертификата ИСО 9001, Сертификат треба да је важећи на дан отварања 

понуда и може бити на енглеском језику 

5.2. Копија важећег Сертификата ИСО 27001, Сертификат треба да је важећи на дан отварања 
понуда и може бити на енглеском језику 

5.3. Образац АК-НО/РЕ, Адекватност капитала за неживотна осигурања / реосигурање, стање 

на дан 31.12.2018. године,  
5.4. Извештај са сајта НБС – а Број штета по друштвима за осигурање у 2018. години 

 

Напомена:  Докази из тачке 5. доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава 

заједно-кумулативно, док подизвођач не може допуњавати ове услове за понуђача 

 
Ако понуђач на захтев Наручиоца 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. 

Лице уписано у регистар понуђача који води АПР није дужно да приликом подношења 
понуде, доказује испуњеност обавезних услова (осим тачке 5), у складу са чланом 78. став 5. 

Закона о јавним набавкама, с тим што је потребно да достави доказ да је регистрован у 

регистру понуђача АПР (извод из регистра) или изјаву о томе, са подацима за претрагу на 
интернет страници АПР. 

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. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронскидокумент, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

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

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

државе. 
Понуђач је дужанда 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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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
 Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 

јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку 

јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном 
документацијом.  

 

1.  Подаци о језику у поступку јавне набавке 

  Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 

2. Начин и рок подношења понуде  

Понуде се подносе до 25.07.2019. године до 12,00  часова, препорученом пошиљком 

или лично, на адресу наручиоца: „Регионална депонија“ доо, Трг Лазара Нешића 1, 24000 
Суботица,, у затвореним ковертама, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку услуга 

осигурања, бр. ЈНМВ 01/19 - НЕ ОТВАРАТИ''.  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и контакт 

телефон.  
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.  

 
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 

25.07.2019.   године до 12:00 часова. 

  

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 наручулац ће понуђачу предати потврду 

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

Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су 
поднете неблаговремено.  

 

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 року за подношење понуде понуђач 

може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној 

документацији. 

 

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 

25.07.2019.  године са почетком у 12,00 часова и 30 минута у просторијама на адреси 

наручиоца: Трг Лазара Нешића 1, 24000 Суботица. 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 
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личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Bез оваквог овлашћења, 

представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку 
(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго). 

 

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања 

понуда. Наведену одлуку Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

- Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, потписана од 

стране одговорног лица понуђача и оверена печатом; 
- Фотокопија доказа за испуњеност додатних услова; 

- Изјава о пословном капацитету - референцама; 

- Образац понуде, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом; 

- Изјава о независној понуди понуђача, потписана од стране одговорног лица понуђача и 
оверен печатом; 

- Образац структуре цене, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом; 

- Образац трошкова припреме понуд, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверен 
печатом; 

- Модел уговора, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом; 

- Споразум о заједничком наступу, ако понуду подноси група понуђча. 
 

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев обрасца 
понуде и образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 

одговорношћу (Образац број 3. и број 4.), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране сваког понуђача из групе понуђача.  

 
Образац понуде – Образац број 1. потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача. 

 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образца понуде и образца број 3. и 

број 4.), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 

понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.  

 

3. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

4. Понуда са варијантама  
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
 

5. Начин измене, допуне и опозива  

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са назнаком: 

„Измена понуде“ или „Допуна понуде“ или  „Опозив понуде“ уз назнаку назива и редног броја  

јавне набавке уз напомену „НЕ ОТВАРАТИ – ЈНМВ 01/19 “. 

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 број 1.), 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 број 1.) 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.  

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  
 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. 

 

8. Заједничка понуда  
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи следеће податке, сходно одредбама 81. ст. 4. и 5. Закона 
и то податке о:  

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

групу понуђача пред наручиоцем,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

- понуђачу који ће издати рачун,  

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуда  

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Годишња премија осигурања се плаћа у 12 једнаких месечних рата, у року до 45 

календарских дана од дана достављања фактуре од стране Понуђача Наручиоцу. 
Прва рата садржи порез. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге   
 

Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да достави у року од 10 дана од дана 

закључења уговора полису осигурања и Услове за осигурање у вези са предметом јавне 
набавке. 

Понуђач је дужан да у року од 14 дана од настанка осигураног случаја, односно од 

момента комплетирања неопходне документације од стране наручиоца – осигураника, изврши 
предметну услугу. 

Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне 

набавке, услугу обави благовремено, квалитетно, у складу са правилима струке из области 

осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком.  

 

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 
 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе понуђену цену без пно-а и са пно-ом. 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност.  

У цену морају бити урачунати сви трошкови које има понуђач у реализацији предметне 

јавне набавке. Цена је фиксна, непроменљива за цео уговорени период.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Уколико се 

финансијским планом за 2020. годину не обезбеде средства за реализацију ове јавне набавке 

уговор ће се сматрати раскинутим. 
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11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 
 

Понуђач је у обавези да преда Наручиоцу у депозит као гаранцију за добро извршење 

посла безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу и менично 

овлашћење на износ 10% од вредности понуде са роком важења до 01.08.2020. године.  
У случају да Осигуравач не испуњава своје обавезе или једнострано раскине овај 

Уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату 

у депозитукао и на трошкове настале због једностраног раскида уговора. 
 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче  
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде 
 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца Трг 
Лазара Нешића 1, 24000 Суботица или на мејл адресу oliver.erdelji@deponija.rs  (напомена: 

радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 7,00 часова до 15,00 часова) тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНМВ 01/19. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
22. Закона о јавним набавкама. 

 

 

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. 

mailto:oliver.erdelji@deponija.rs
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
 

15. Негативне референце 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: поступио 

супротно забрани из чк. 23. и 25. Закона; учинио повреду конкуренције; доставио неистините 

податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор, након што му је уговор 
додељен; одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испунио 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама а који су се односили на исти 
предмет јавне набавке, у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда 

сходно одредбама члана 83. Закона.  

 

16.  Врста критеријума за доделу уговора  
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 

најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 

имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 

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

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
 

18. Обавештење о подношењу захтева за заштиту права 

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

који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 

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

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

његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека 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.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страниц. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона. 

 Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун BУЏЕТА Републике Србије 

бр 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број ЈНМВ 01/19 (број јавне 

набавке), сврха уплате републичка административна такса, прималац уплате Bуџет Републике 
Србије уплата таксе у износу од 60.000,00 динара.   

 

19. Рок у којем ће уговор бити закључен 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

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

Закона. 

 

20. Измена уговора 

 

 Наручилац може 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, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, о 

јавним набавкама, сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, уколико се укаже 
потреба за осигурање опреме набвављене након закључења уговора о јавној набавци однодно 

радника запослених након закључења уговора о јавној набавци. 

 

21. Начин означавања поверљивих података 

 Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 
утврђени или означени као поверљиви. Наручилац може да одбије да пружи информацију која 

би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

22. Трошкови понуде  

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

од Наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде. У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити 
приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 
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23. Обустава поступка јавне набавке 

 
 Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и 

одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

24. 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. 

 

25. Коришћење печата 

 Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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ОBРАЗАЦ BРОЈ  1. 

ОBРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда број ____________ од _____ 2019. године за јавну набавку услуга осигурања, број 

ЈНМВ 01/19. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача (пословно име 

или скраћени назив из 

одговарајућег регистра)  

Адреса седишта   

Овлашћена особа (потписник уговора)  

Особа за контакт:   

Телефон  телефакс:   

Матични број  ПИB:  

е-маил адреса (електронска пошта):  

Назив банке код које је тек.рач.отворен:      

Bрој текућег рачуна       

Обвезник ПДВ-а (заокружити)      ДА             НЕ  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде) 

А) САМОСТАЛНО 

B) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: 

Опис предмета јавне набавке  
Услуге осигурања 

Понуда осигурања имовине - укупна 

цена без пореза (1) 
 

Понуда осигурања за додатно допунско 
здравствено осигурање - укупна цена 

без пореза (2) 

 

Понуда осигурања запослених од 

несрећног случаја - укупна цена без 
пореза (3) 

 

Понуђена укупна цена без Пореза 
(1+2+3) 

 

Износ пореза: 
 

Укупна цена услуга са порезом: 
 

Рок и начин плаћања  Годишња премија осигурања се плаћа у 12 једнаких 

месечних рата, у року до 45 календарских дана од дана 

достављања фактуре од стране Понуђача Наручиоцу. 

Рок извршења Понуђач је дужан да уроку од 14 дана од настанка 

осигураног случаја, односно од момента комплетриања 

неопходне документације од стране наручиоца –
осигураника, изврши предметну услугу. 

Рок важења понуде  (не краће од 30  

дана од дана отварања понуда) 

 

 

____ дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Датум: _________________   М.П.       _______________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

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 Саставни део ове понуде чине општи подаци о сваком понуђачу из групе 

понуђача (Образац 1а), и подизвођачем/има (Образац 1б). Образац понуде понуђач мора да попуни, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени). У случају 

заједничке понуде образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача. 
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Образац 1а 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса седишта   

Овлашћена особа (потписник уговора)  

Особа за контакт:   

Телефон  Телефакс:   

Матични број       ПИB:       

е-маил адреса (електронска пошта):           

Bрој текућег рачуна        

Назив банке код које 

је тек. рач. отворен:     

Обвезник ПДВ-а       ДА             (заокружити) НЕ 

Назив учесника у заједничкој понуди:               

Адреса седишта               

Овлашћена особа (потписник уговора)           

Особа за контакт:               

Телефон       Телефакс:       

Матични број       ПИB:       

е-маил адреса (електронска пошта):           

Bрој текућег рачуна        

Назив банке код које 

је тек. рач. отворен:     

Обвезник ПДВ-а       ДА             (заокружити) НЕ 

 

Датум: _________________   М.П.       _______________________________ 

                 (потпис овлашћеног лица) 

  

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

који подносе заједничку понуду. Образац попунити за сваког члана групе понуђача, изузев за 

члана означеног у споразуму као носилац посла и приложити уз 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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Образац 1б 

5) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Општи подаци о подизвођачу 

1 Назив подизвођача (Пословно име или 

скраћени назив из одговарајућег 

регистра) 

 

2 Адреса седишта  

3 Матични број:  

4 ПИB:  

5 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

 

 

6 Проценат укупне вредности набавке који 

ће се извршити преко подизвођача: 

  

 

 

Општи подаци о подизвођачу 

 

1 Назив подизвођача (Пословно име или 
скраћени назив из одговарајућег 

регистра) 

 

2 Адреса седишта  

3 Матични број:  

4 ПИB:  

5 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

 

 

 

6 Проценат укупне вредности набавке који 

ће се извршити преко подизвођача: 

 

 

 
 

 

Датум: _________________   М.П.       _______________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: Попуњава се само у случају да понуђач намерава део набавке извршити преко 

подизвођача. Уколико понуђач ангажује више подизвођача, обавезан је попунити овај образац 

за сваког подизвођача и приложити уз понуду.  
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ОBРАЗАЦ BРОЈ  2. 

 

УСТАНОВЉАВАЊЕ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАBАВКАМА ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  _________________________________________________________________________ 
[навести назив понуђача] 

 у поступку јавне набавке број ЈНМВ 01/19, испуњава све услове из чл. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум ______________________     МП                              Потпис овлашћеног лица 

                                                              ______________________ 
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ОBРАЗАЦ BРОЈ 2а. 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАBАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач 

________________________________________________________________________ 
[навести назив 

подизвођача]
 

 у поступку јавне набавке услуге број ЈНМВ 01/19 испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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;  

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;  

4. да је поштовао обавезе које произлазе 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 

 

 
 

 

 

 

 

Датум ______________________     МП                             Потпис овлашћеног лица 

                                              

          ______________________ 
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ОBРАЗАЦ BРОЈ 3. 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 
У складу са чланом 26. Закона Понуђач  

 

_____________________________________________________________________________ даје:                                             
[навести назив понуђача] 

 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 01/19 поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 
 

 

Датум: _______________                             М.П.                Потпис овлашћеног лица

                                                                                       

         _______________________ 

  

 

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. Образац копирати у 

потребном броју. 
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ОBРАЗАЦ BРОЈ 4. 

 

 

 

 

 

ОBРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОBАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Понуђач 

____________________________________________________________________________ 

[навести назив и седиште понуђача] 

 у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 01/19 поштовао је обавезе које произлазе 

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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Датум: _______________                             М.П.                           Потпис овлашћеног лица

                                                                                       

                           _______________________ 

  

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у 
потребном броју. 
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ОBРАЗАЦ BРОЈ 5. 

 

 

 

ОBРАЧУН  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
 

Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  

 

дин. 

2.  

 

дин. 

3.  

 

дин. 

 

Укупан износ трошкова који се потражује:           

                                        
дин. 

 

 

Датум: _______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица 

                                                                                      

        _______________________ 

  

  

Н а п о м е н а: 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015): 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

 Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из 

разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само 
трошкове: 

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда 

истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца као и, 

- прибављања средстава финансијског обезбеђења, све под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 Уколико понуђач попуни и овери Образац Обрачун трошкова припреме понуде 

сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 
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ОBРАЗАЦ BРОЈ 6. 

ОBРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

са упутством како да се попуни  

 

 
 

1.1. РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР BИКОВО – К.О. BИКОВО, ПАРЦЕЛА BР: 2635 

 

1. Пожара и неких других опасности Сума осигурања у РСД 

Грађевински објекти К.О Bиково, парцела бр: 2635   

Грађевински објекти по списку 223.351.936,14 

Опрема пожар по списку 523,326,338.44 

Излив воде из водоводних и кан. Цеви   

за објекте (2,7,8) 5%- на први ризик 1,553,224.00 

2. Лом машина   

Опрема - по списку 530,428,592.44 

    

Механичка опрема грађевинских објеката ( 2,7,8) - 10% 3,106,448.00 

    

Трошкови земљаних радова   

Трошкови изналажења грешке   

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

3.Провална крађа и разбојништво   

Опрема - на први ризик 5,000,000.00 

    

Доплатак за откуп одбитне франшизе   

Период осигурања: 01.08.2019. – 01.08.2020. 

Премија без пореза на премију  

Порез  

Премија са порезом на премију  
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1.2. ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ  

 

1. Пожара и неких  других опасности Сума осигурања у РСД 

Грађевински објекти СЕНТА,   

Грађевински објекти- по списку 5,449,985.00 

Опрема- списак у прилогу 22,777,192.00 

Грађевински објекти МАРТОНОШ- Кањижа   

Грађевински објекти- по списку 5,449,985.00 

Опрема- списак у прилогу 22,979,010.60 

Грађевински објекти BАЧКА ТОПОЛА   

Грађевински објекти- по списку 5,449,985.00 

Опрема- списак у прилогу 22,336,568.00 

    

2. Провална крађа и разбојништво   

1. Опрема- на први ризик, СЕНТА 1,000,000.00 

2. Опрема- на први ризик, МАРТОНОШ 1,000,000.00 

3. Опрема- на први ризик, BАЧКА ТОПОЛА 1,000,000.00 

    

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

3. Лом машина   

1. Опрема -по списку, СЕНТА 17,334,316.00 

2. Опрема -по списку, МАРТОНОШ 16,479,192.00 

3.Опрема -по списку, BАЧКА ТОПОЛА 16,555,456.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

4. Осигурање рачунара и рач. Опреме   

1. Рач. опрема, СЕНТА 142,002.00 

2. Рач. опрема, МАРТОНОШ 142,002.00 

3. Рач. опрема, BАЧКА ТОПОЛА 142,002.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

Период осигурања:  16.04.2020. – 01.08.2020. 

Премија без пореза на премију 

 Порез 

 Премија са порезом на премију 
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1.3. ЦЕНТРИ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА 

ЦЕНТАР ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА  - МАЛИ ИЂОШ, Врбашки пут бб 

1. Пожара и неких  других опасности Сума осигурања у РСД 

Грађевински објекти МАЛИ ИЂОШ, Врбашки пут бб   

1.Грађевински објекти према списку 3,463,843.00 

2. Опрема- према списку 1,128,325.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

2. Провална крађа и разбојништво   

Опрема- на први ризик 200,000.00 

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

3. Лом машина   

Опрема -према списку 809,800.00 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

Доплатак за откуп одб. Франжизе   

Период осигурања:  28.01.2020. – 01.08.2020. 

Премија без пореза на премију 

 Порез 

 Премија са порезом на премију 

  

ЦЕНТАР ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА - НОВИ КНЕЖЕВАЦ, BАНКИН РИТ BB 

1. Пожара и неких  других опасности Сума осигурања у РСД 

Грађевински објекти НОВИ КНЕЖЕВАЦ, Bанкин рит бб   

1. Грађевински објекти по списку 2,548,280.00 

2. Опрема - списак у прилогу 1,234,185.00 

    

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

2. Провална крађа и разбојништво   

Опрема- на први ризик 200,000.00 

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

3. Лом машина   

Опрема - списак у прилогу 997,880.00 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

Период осигурања:  28.01.2020. – 01.08.2020. 

Премија без пореза на премију 

 Порез 

 Премија са порезом на премију 
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ЦЕНТАР ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА - ЧОКА, Маршала Тита бб,  

к.п. 3181/1 К.О. Чока  

1. Пожара и неких  других опасности Сума осигурања 

Грађевински објекти ЧОКА, Маршала Тита бб   

1. Грађевински објекти према списку 2,162,992.00 

2. Опрема- према списку 1,977,000.00 

  Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

2. Провална крађа и разбојништво   

Опрема- на први ризик 200,000.00 

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

3. Лом машина   

Опрема -списак у прилогу 1,742,475.00 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета   

Доплатак за откуп одб. Франшизе   

Период осигурања:  28.01.2020. – 01.08.2020. 

Премија без пореза на премију  

Порез  

Премија са порезом на премију  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге осигурања, број ЈНМВ 01/19 

 
 „Регионална депонија“ доо, Трг Лазара Нешића 1, 24000 Суботица, 

Страница 39 од 44 

2) ДОПУНСКО ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

Допунско и додатно 

здравствено 

осигурање 

Bрој 

запослених  Осигурани ризик 

Сума осигурања 

у РСД 

66 
  

Теже болести 100,000.00 

  Хируршке интервенције 100,000.00 

Период осигурања:  08.08.2019. – 08.08.2020. 

Напомена: 

Осигурање по списку, просек година запослених је 45 година. 

Наручилац задржава право да осигура мањи број запослених. 

Укупно премија без 

пореза  

 

Напомена: Наручилац задржава право да осигура мањи број запослених. 

 

3) ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА 

НЕЗГОДА  Bрој запослених Осигурани ризик 

Сума 

осигурања у 

РСД 

   66 Смрт услед незгоде 200,000.00 

  66 Инвалидитет 400,000.00 

  66 Трошкови леченја 30,000.00 

   66 лом кости 4,000.00 

Период осигурања:  08.08.2019. – 08.08.2020. 

Напомена: 

Осигирање по евиденцији наручиоца.  
Наручилац задржава право да осигура мањи број 

запослених. 

Премија без пореза на премију  

 
 

РЕКАПИТИЛАЦИЈА 

Рд.број Врста осигурања Износ премије без пореза 

1 Имовина  

2 Допунско здравствено осигурање  

3 Осигурање запослених од несрећног случаја  

4 Додатно здравствено осигурање  

Укупно без пореза  

 

Износ пореза  

 

УКУПНО са порезом  

 

 

Датум: _______________                             М.П.                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                       

                     _______________________ 
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Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене  

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

Понуђач за сваку ставку из образца структуре цене за сваку врсту осигурања уписује цену 

премије без пореза, цену премије са порезом и укупну цену без пореза и укупну цену са 

порезом. 

У делу „Рекапитулација“ понуђач уписује укупну понуђену цену без пореза, износ пореза и 

укупну понуђену цену са порезом. 
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ОBРАЗАЦ BРОЈ 8. 

  
 Модел уговора  Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

се слаже са моделом уговора.  

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

 

Закључен дана______________2019. године између: 

1. „Регионална депонија“ доо, Трг Лазара Нешића 1, 24000 Суботиа, ПИБ: 105425742, 

матични број: 20354194, број рачуна 840-499743-34, Управа за трезор, као наручиоца 

услуге (у даљем тексту: Наручилац)  које заступа директор Csilla Góli,  с једне стране и  

 

2. ___________________________________________________________________________

____, са седиштем у ______________________ улица 

___________________________________________ број _________, матични број 
______________, ПИB _____________ рачун бр. 

___________________________________ код _________________________ банке, кога 

заступа директор __________________________________________ (у даљем тексту: 
Осигуравач) са друге стране. 

________________________________    ________________________________ 

________________________________     ________________________________ 

(остали понуђачи из групе понуђача)                                  (назив подизвршилаца) 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је за јавну набавку услуга осигурања Наручилац спровео поступак јавне набавке 

мале вредности број ЈНМВ 01/19, 

- да је Наручилац донео одлуку о додели уговора бр. ____од _____којом је уговор за 
јавну набавку ЈНМВ 01/19 доделио Извршиоцу. 

  

 

Предмет уговора 
Члан 1. 

 

Предмет овог уговора су услуге осигурања, према Понуди Осигуравача је код 
Наручиоца заведена под бројем __________ од _______ 2019. године и обрасцу спецификације 

цене, који чине саставни део овог уговора.  

Врста, количина, квалитет и цена услуга утврђене су према Техничкој спецификацији 

из Конкурсне документације (у даљем тексту: Техничка спецификација) и прихваћеној у 
Понуди број:_______од _____2019. године (попуњава Наручилац) (у даљем тексту: Понуда). 

 

Цена и начин плаћања 
Члан 2. 

 

Наручилац се обавезује да плати Осигуравачу укупан износ премије од ______________ 
динара без пореза на премију односно износ од ______________________ динара са порезом на 

премију. 

Плаћање се врши у 12 једнаких месечних рата  у року од највише 45 дана од дана 

пријема фактуре од стране Осигуравача, с тим да ће обавезе које доспевају у наредној 
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буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 

одобрена у тој буџетској години. Уколико се финансијским планом за 2020. годину не обезбеде 
средства за реализацију ове јавне набавке уговор ће се сматрати раскинутим. 

Наручилац задржава право да осигура мањи број запослених. 

 

Обавезе Наручиоца и Осигуравача 
Члан 3. 

 

Наручилац се обавезује да:  
- пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате, а које могу 

бити од утицаја на процену ризика, као и да писмено обавести Осигуравача о свакој промени 

околности која може бити од утицаја за оцену ризика;  
- у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као добар привредник 

стара о својој имовини;  

- предузме све што може да спречи или смањи штету, у моменту наступања осигураног 

случаја;  
- обавести Осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја 

- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности предвиђене уговором о 

осигурању и условима осигурања, као што су: пријава полицији, ненапуштање места незгоде и 
сл. 

 

Члан 4. 

 

Осигуравач се обавезује да:   

- сваком запосленом  који заснује радни однос код Осигураника након ступања на снагу 

Уговора призна право на накнаду за осигурани случај, од дана заснивања радног односа,  
- у року од 10 дана од дана ступања уговора на снагу Наручиоцу преда полисе осигурања у 

складу са понудом. Полиса осигурања и Услови осигурања чине саставни део овог уговора. 

- по пријави Наручиоца да је наступио осигурани случај, изврши увиђај на лицу места, ради 
утврђивања и процене штете (увиђај и процена штете мора бити обављена у року од 48 часа од 

момента пријаве осигураног случаја), 

- у року од 3 радна дана од дана пријема пријаве штете, достави Наручиоцу извештај 

проценитеља, на основу утврђене и процењене штете, 
- Наручиоцу исплати накнаду у року не дужем од 14 дана од дана пријема обавештења 

Наручиоца, односно доставе релевантне документације, да се осигурани случај догодио. 

 
Члан 5. 

 

На осигурања закључена овим уговором примењују се Услови осигурања по врстама 
осигурања и ризицима, који су предмет овог уговора. 

Осигуравач се обавезује да услуге осигурања врши у складуса овим уговором, 

позитивним прописима, нормативима и стандардима чијаје употреба обавезна, уважавајући 

правила струке. 

 

Уговорна казна и накнада штете 
Члан 6. 

 

Ако Осигуравач не испуни своју уговорну обавезу или ако задоцни са њеним 

испуњењем, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то: 
- у случају неиспуњења уговорених обавеза у висни од 10 % од укупно уговорене цене, 

- у случају задоцњења у испуњену уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из члана 4. 

овог уговора), за сваки дан задоцњењау висини од 1% од укупно уговорене цене, с тим што 

укупан износ уговорене казне не може прећи 10 % укупно уговорене цене. 



Конкурсна документација за јавну набавку услуге осигурања, број ЈНМВ 01/19 

 
 „Регионална депонија“ доо, Трг Лазара Нешића 1, 24000 Суботица, 

Страница 43 од 44 

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза 

Осигуравача, или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Осигуравача, већа од износа 
уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, а највише до 

висине вредности уговора.  

У случају доцње у испуњењу уговорних обавеза, Наручилац без посебног саопштења 

Осигуравача, задржава своје право на уговорну казну. Наручилац ће у складу са одредбама 
овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу 

уговореног рока од стране Осигуравача и на основу тога, обрачунати висину уговорне казне, за 

који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 2. овог Уговора.  

 

Иземна уговора 

Члан 7. 
 

Наручилац може 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, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, о 

јавним набавкама, сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, уколико се укаже 

потреба за осигурање опреме набвављене након закључења уговора о јавној набавци однодно 
радника запослених након закључења уговора о јавној набавци. 

 

Раскид уговора 
Члан 8. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор, у случајевима када Извршилац 

услуга: 
- не приступи извршењу услуге у уговореном року; 

- падне у доцњу дужу од 7 календарских дана; 

- не изврши уговорену услугу у утврђеном квалитету и квантитету; 
 

Финансијске гаранције 

Члан 9. 
 

Осигуравач предаје Наручиоцу у депозит као гаранцију за добро извршење посла 

безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу и менично овлашћење 

на износ 10% од вредности понуде са роком важења до 01.08.2020. године.  
У случају да Осигуравач не испуњава уговорене обавезе из члана 4. овог уговора или 

једнострано раскине овај Уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу за 

добро извршење посла дату у депозитукао и на трошкове настале због једностраног раскида 
уговора. 

Остале одредбе 
Члан 10. 

 

Осигуравач је у обавези да све документе и информације до којих дође у току 

извршења своје обавезе у смислу овог уговора третира као пословну тајну, и не може их 

преносити, саопштавати или на било који други начин достављати и са њима упознавати трећа 
лица без претходне писане сагласности Наручиоца. 

У случају непоступања у смислу претходног става, Осигуравач је у обавези да 

Наручиоцу надоканди сву штету коју због тога буде имао.  
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Члан 11. 

 
Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега уговорне стране ће 

решити споразумно, а уколико у томе не успеју, за решење спора биће надлежан стварно 

надлежни суд у Суботици.  

 
Члан 12. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна.  

 

Члан 13. 
 

За све што овим уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 
Члан 14. 

 

Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих по 2 за сваку уговорну страну.  
 

 

     За НАРУЧИОЦА                            За ОСИГУРАВАЧА 
__________________________                              ___________________________ 

 

 

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача) 


