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ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ 
Јожефа Атиле 4 

Суботица 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОСИГУРАЊE ЗА ПОТРЕБЕ  
ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ИЗ СУБОТИЦЕ 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

бр. У - 35/2018 

 
 
 
 
 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  
ПОНУДА 

 
10.12.2019. године до 12,00 часова 

 
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

 
10.12.2019. године у 12,30 часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суботица, новембар 2019. године 
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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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број У – 35/2019, донете 
дана 26.11.2019. године под бројем 8001/2019 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 8002/2019 од 26.11.2019. године, припремљена је: 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности -  Oсигурањe за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из 
Суботице за период од 12 месеци 

 
ЈН бр.  У – 35/2019 

 
 
 
 
           Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис услуга 
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 
 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Образац понуде 
VII Модел уговора 
VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
X Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ 
Адреса: Суботица, Јожефа Атиле 4 
ПИБ: 100961002 
Матични број: 08065136 
Интернет страница наручиоца: www.cistoca-su.co.rs   
 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту 
Закон), са подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и конкурсном документацијом. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 28.11.2019. године. 
 
3. Предмет и вредност јавне набавке 

Предмет јавне набавке број У-35/2019 су услуге – Oсигурањe за потребе ЈКП „Чистоћа и 
зеленило“ из Суботице за период од 12 месеци. 

Процењена вредност јавне набавке износи 4.500.000,00 динара без пореза. 
 
4. Контакт  

Лице за контакт: Нада Симић, бр. тел.: 024 620-497, е-mail адреса: javne.nabavke@cistoca-
su.co.rs 

 
5. Рок и начин подношења понуда 

Понуде се подносе на адресу : ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“, Јожефа Атиле бр. 4, 
24000 Суботица, путем поште или лично. 

Рок за подношење понуда је  10.12.2019. године до 12,00 часова. 
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача најкасније 
10.12.2019. године до 12,00  часова. 
         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с 
тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“, Јожефа 
Атиле 4, 24000 Суботица, Понуда за јавну набавку услуга – ОСИГУРАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП 
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ИЗ СУБОТИЦЕ број  У-35/2019 - НЕ ОТВАРАЈ. 
 
6. Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 10.12.2019. године  у 12,30 часова у радним просторијама 
ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“, Јожефа Атиле 4, Суботица.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за 
учешће у поступку јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
    Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети  у року од 7 (седам) дана од дана отварања 
понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. У-35/2019 су услуге – Осигурање за потребе ЈКП „ЧИСТОЋА И 
ЗЕЛЕНИЛО“  из Суботице за период од 12 месеци. 
2. Јавна набавка је обликована у једној целини: 

  А) Имовина   
  Б) Моторна возила 
  В) Каско осигурање возила 

   Г) Осигурање запослених лица од последица несрећног случаја 
   Д) Осигурање лица од ризика смрти услед болести 

  Ђ) Осигурање одговорности из делатности 
  

3. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:  
   (66000000)  Финансијске услуге и услуге осигурања 
 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
 КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА   
  
А) Имовина    
  
Осигурање за наведене предмете осигурања како следи, са основним и допунским  ризицима и 
понуђеним осигураним сумама, без одбитка амортизоване вредности код делимичних штета и без 
учешћа Наручиоца у накнади штета. Сви објекти имају обезбеђену чуварску службу која 
фунционише 24 сата , 7 дана у недељи.  
Вредности дате у табелама су набавне књиговодствене вредности по инвентарној листи од 
30.09.2019 године.  
Висину премије уписати у номиналном износу   
  

1. Осигурање грађевинских објеката и опреме од основних пожарних ризика, допунским 
ризиком излива воде из инсталација и допунским ризиком поплаве, бујице и 
високе воде,   
  

Р.Б.  ОПИС  СУМА ОСИГ.  

1.  Грађевински објекти  на више локација у Суботици по 
приложеном списку  

101.892.992,10 

2.  Опрема, на локацијама грађевинских објеката са списка  51.607.406,83 

3. Контејнери за смеће-сопствена опрема 17.755.860,00 

4. Контејнери на чувању-туђа опрема 43.073.670,00 

5. Намештај 8.166.841,71 

6. Допунски  ризик  излив  воде  из  
инсталација  на први ризик  

1.000.000,00 

7.  Допунски ризик поплава, бујице и високе воде на први ризик  500.000,00 

8.  Попуст за чуварску службу (24 h)   
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9. Доплата за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета   

 

10. Премија осигурања без пореза   

   
 

НАПОМЕНА :  Предмет осигурања под редним бројем 1. у табели-Грађевински објекти, по 
локацијама: 
 
Ред. 
бр. 

Инвентарски 
број 

НАЗИВ И ОПИС Грађевинска 
категорија  

Набавна 
вредност по 

списку 
основних 

средстава на 
дан 30.09.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
1.  

569 Пословна зграда, ул. Јожефа 
Атиле бр.4,                  258 м²  

Чврста градња  
11.026.405,01 

583 Више објеката на локацији 
Јожефа Атиле бр. 4,     413 м² 

Чврста градња, осим 
једне дрвене бараке 
са тегола кровним 
покривачем  70 м² 

 
 
 

9.932.998,65 
1569 Претварање туш просторије у 

мокри чвор 
          488.900,00 

8900 Гасовод – повећање вредности 
зграде у Јожефа Атиле бр. 4  

  
1.547.785,50 

 ЦЕНТРАЛА УКУПНО: 22.996.089,16 
2.  7002 Улица 9. Нова бр. 249     

491 м²,557 м² 
Чврста градња 29.372.394,41 

3.  432, 
435,437,570,10433, 
10445,11445,12445 

Више објеката на адреси А.Б. 
Шимића бб  -     1.352,66 м² 

Чврста градња  
42.794.150,53 

 
 
 
 

4.   5015, 5016,5017, 
5018, 5019, 5020, 
5021, 5307, 5308, 
5309, 5310, 5311, 
5312, 5313, 5314, 

50150, 50160, 
50170, 50180, 

50190 

Биотрнови Чврста  градња  6.730.358,00 
 
 
 
 
 
 
 

    
УКУПНО: 

              
101.892.992,10 

 
 
НАПОМЕНА: У   табели под р/бр. 4 је исказана вредност туђе опреме дате на чување по 
Уговору бр.401-00-358/2018-05. Предмет овог уговора су 553 контејнера (23 комада отворених 
контејнера од 5 m3 и 530 комада пластичних контејнера од 1.100 l) и 14.500 комада плавих 
канти од 120 l, чија укупна вредност износи 43.073.670,00 динара. Контејнери се налазе  на 
локацији А.Б.Шимића бб Суботица, у ограђеном простору, чуварска служба 24h.  
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2. Пожарно осигурање залиха готових производа  
   

Р.Б.  ОПИС  СУМА ОСИГ.  

1.  Осигурање залихa (основни и пом. материјал, 
гориво и мазиво, канц. матер., резервни делови у 
складишту, алат, инвент., ХТЗ опрема, ауто гуме) 
– квартално стање  

31.12.2018.          9.164.114,43 
31.03.2019.        10.560.935,00 
30.06.2019.        12.749.710,89 
30.09.2019.        13.012.431,89 

2.  Допунско осигуравање – последица излива воде 
из инсталација 

500.000,00 

3. Допунски ризик поплава,бујице и високе воде  500.000,00 

4.  Попуст за чуварску службу (24 h)   

5.  Премија осигурања без пореза   

 

Напомена:Залихе се већином налазе у Централном магацину,ул.А.Б.Шимића бб, 

мањи део се налази на адресама Јожефа Атиле 4 и 9.Нова бр.249, и сходно 
потребама процеса организације рада користе се и на другим локацијама. 

 

 

3. Осигурање опреме од  опасности лома машина   
  

Р.Б.  ОПИС  СУМА ОСИГ.  

1.  Опрема    47.740.610,52 

2.  Механичка опрема  у склопу грађев.објеката 10.189.299,21 

3.  Доплата за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета  

 

4.  Доплата за откуп одбитне франшизе    

5.  Премија осигурања без пореза   

   
 

4. Комбиновано  осигурање електронских уређаја, процесора и сличних уређаја  
  

Р.Б.  ОПИС  СУМА ОСИГ.  

1.  Рачунари и пратећа опрема  10.147.082,84 

2.  Доплата за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета  

 

3.  Доплата за откуп одбитне франшизе    

4.  Премија осигурања без пореза   

    
 
НАПОМЕНА:Вредности исказане у табелама су изведене из пописне инвентарне листе 
основних средстава и тиме је искључен принцип пропорције приликом закључења 
осигурања 
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5. Осигурање опреме, намештаја и готове робе од провалне крађе  
и разбојништва  на први ризик  
   
 

Р.Б.  ОПИС  СУМА ОСИГ.  

1.  Опрема  на први ризик  500.000,00 

2.  Залихе магацинске робе  500.000,00 

3.  Откуп одбитне франшизе    

4.  Премија осигурања без пореза   

  
  

УКУПНА ПРЕМИЈА без ПОРЕЗ-а  
 А) (1 +2+3+4+5)   
  

  

        
      Место и датум:                                 МП                         Понуђач:  
  
______________________                                                             ______________________  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА      
Б) Моторна возила  

1.  Обавезно осигурање моторних возила од аутоодговорности, при обрачуну премије применити основни  премијски 
степен (4) уз припадајући бонус или малус приликом регистрације возила  
Висину премије уписати у номиналном износу  

Р 
Б 

Врста возила 
и намена 

Марка и тип возила Рег. бр. Год. 
произв. 

Истек       
регистр. 

          Број шасије Број мотора Снага 
(kw) 

Запре- 
мина 
(ccm) 

Дозво-
љена 

носивост 
(т) 

Облик 
каросерије 

Премија  
без 

пореза 
 

Дан 
 
Месе
ц 

1. ТЕРЕТНО 
S-1 

MERCEDES BENZ.  
AXOR 1823  

SU 098-PO 2006 23.02. WDB9505021L191407  90692500637755  170 6374 5,58 SG/18   

2. ТЕРЕТНО 
S-2 

IVECO  
EVRO CARGO 180E 
28P  

SU 100-OZ 2003 07.03. ZCFA1TM0202409575  F4AE0861AC  
13200058986  

202 5880 5,5 SG/18   

3. ТЕРЕТНО  S-
3 

MULTICAR  
FUMO CARRIER HK   

SU 121-GC 2010 19.11. WMU2M30E5AW000330 IVECOF1CE3481 
RA9011213597  

107 3000 2,82 BA/SG/02   

4. ТЕРЕТНО  
S-4 

IVECO  
EVRO CARGO 180E 
28P  

SU 100-SJ 2003 07.03. ZCFA1TM0202409576  F4AE0681AC 
13200059362  

202  5880 5,5 SG/18   

5. ТЕРЕТНО  
S-5 

MERCEDES BENZ.  
AXOR 1823 RSP  

SU 008-FK 2006 13.03. WDB9505021L193106  90692500641247  170  6374 5,58 SG/18   

6. ТЕРЕТНО 
S-6 

MULTICAR  
FUMO CARRIER  

SU 041-BZ 2010 28.11. WMU2M30E5AW000328 IVECO F1CE 
3481RA901119303922
2267978  

107  3000          2,82 BA/10  

7. ТЕРЕТНО 
S-7 

MERCEDES BENZ  
950 – AXOR 1824  

SU 036-XK 2010 01.11. WDB9505011L507959  90291300862823  175  6374 6,66 BA/SG/18   

8. ТЕРЕТНО 
S-10 

MERCEDES BENZ.  
950 AXOR 1823 L  

SU 024-IA 2007 27.07. WDB9505321L234477  90692500670800  170  6374 5,71 SG/18  

9. ТЕРЕТНО 
S-11 

MAN 18264 LK  SU 045-BF 1999 22.01. WMAL872542Y045453  15890715765271  191  6871 6,1 BA/18   

10. ТЕРЕТНО 
S-12 

MERCEDES BENZ   
950 AXOR 1824  

SU 102-GO 2010 14.04. WDB9505011L507964  90291300862811  175  6374 6,02 SG/18   
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11. ТЕРЕТНО 
S-14 

MERCEDES BENZ   
950 AXOR 1823 L  

SU 023-IC 2007 27.07. WDB9505321L234876  90682500671447  170  6374 5,79 BA/18   

12. ТЕРЕТНО 
S-15 

MERCEDES BENZ.   
ACTROS 2532 L   

SU 119-PG 2011 03.11. WDB9302021L606765  54197000798433  235  11946 9,96 BA/SG/18   

13. ТЕРЕТНО 
S-16 

MERCEDES АТЕGO 
2528L  

SU 074 -HO 2003 24.08. WDB9506251K863536  90692600339596  205  6374 9,90 SG/18   

14. ТЕРЕТНО 
        S-17 

MERCEDES АТЕGO 
2528L  

SU 074 -HP 2003 24.08. WDB9506251K864037  90692600339801  205  6374           10,1 SG/18   

15. ТЕРЕТНО 
S-18 

ISUZU N2R/75D SU 120-OR 2018 07.11. JAANPR75HH7105215 4HK1706312 140 5193 2,55 SG/18  

16. ТЕРЕТНО 
S-19 

IVECO 
Возило у власништву 
INTESA LEASINGА 

SU139-NM 2019 23.10. WJME2NNJ40C419072 F2BE3681B154819 243 7790          11,0 SG/18  

17. ТЕРЕТНО 
P-02 

IVECO DAILY 50 C/13  SU 102-JG 2004       29.03. ZCFC5090005463352 SOFIM814053S  
43003875576  
221264657  

92  2798 1,7 BA/08   

18. ТЕРЕТНО 
P-05 

MERCEDES BENZ.   
ATEGO 1015  

SU 026-KS 2007 14.08. WDB9700411L238714 90491600673654  110  4250 5,26 SG/08   

19. ТЕРЕТНО 
P-10 

MERCEDES BENZ 
АТЕGO  
1828- возило за 
одвожење смећа  

SU 069 – JU 2004 17.12. WDB9525021K935322 90692600401236  205  6374 8,38          
BA/99 

  

20. ТЕРЕТНО 
P-11 

MERCEDES BENZ 
АТЕGO  
1828- возило за 
одвожење смећа 

SU 069 – JZ 2002 17.12. WDB9525021K585897 90692600200809  205  6374 7,78 BA/99   

21. ТЕРЕТНО 
P-12 

MERCEDES BENZ 
АТЕGO  
1828  

SU 073 – IH 2001 09.07. WDB9525031K576552 90692600193420  205  6374 8,325 BA/09   

22. ТЕРЕТНО 
P-13 

MAN 18285  SU 073 - IJ 2002 09.07. WMAM39ZZZ2Y099379 185002457452B1  206  6781 8,325 BA/09   

23. ТЕРЕТНО 
P-14 

MERCEDES BENZ 
Возило за одвожење 
смећа 

SU 087-AM 2002 14.03. WDB9525031K768580 90692600259096 205 6374 8,185 BA/08  
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24. ТЕРЕТНО 
P-15 

IVECO DAILY 65C15 
Возило за одвожење 
смећа 

SU 087-KŠ 2002 14.04. ZCFC65A0005391628 SOFIM814043N43003
651389 

107    2800 3,18 SG/99  

25. ТЕРЕТНО 
P-16 

IVECO 70C15 
Возило за одвожење 
смећа у власништву 
INTESA LEASINGА 

SU140-ZT    2019 20.11. ZCFC170B505318101 F1CGL411A3635223 110 2998 2,875 BA/99  

26. ТЕРЕТНО 
OK-03 

IVECO DAILY  
35C12D 

SU 110-CI 2008 27.06. ZCFC3584005745875 IVECOF1AE 
0481CA0070786  
199211155667  

85  2287 0,76 BA/02   

27. ТЕРЕТНО 
OK-07 

IVECO DAILY  29 L 12 SU 029-TV 2004 10.09. ZCFC2980005483758 IVECOF1AE 
0481BA0020118797  

88  2287 1,175 BA/02   

28. ТЕРЕТНО 
OK-08 

FAP 1414 K  SU 107-AC 1988 29.05. 1414K109256 163528  107  8280 7,6 BA/26   

29. ТЕРЕТНО 
OK-09 

IVECO  SU 067-ŽO 2005 01.10. ZCFC3582005563526 F1AE0481BA0020 
241136  

85,3  2286 0,80 BE/10   

30. ТЕРЕТНО 
OK-10 

IVECO SU 067-ŽP 2006 01.10. ZCFC3582005598828 F1AE0481BA0020 
310161  

85,3  2287 0,88 BE/10   

31. ТЕРЕТНО 
OK-11 

MERCEDES BENZ 
1517 – 
ПЛАТФОРМСКА  
ДИЗАЛИЦА 

SU 068-CA 1990 30.10. WDB67602315539849 36697910105347  125  5958  SG/27  

32. ТЕРЕТНО 
OK-12 

MERCEDES BENZ  
ACTROS 1835  

SU 073-HA 2001 25.07. WDB9520731K715617 54194300203624  260  11946 8,795 BA/10   

33. ТЕРЕТНО 
OK-13 

MERCEDES BENZ 
ATEGO  
1828  

SU 073-HC 2002 08.07. WDB9545321K789196 90692600276594  205  6374 9,175 BA/10   

34. ТЕРЕТНО 
OK-14 

IVECO DAILY 
(ДИЗАЛИЦА СА 
КОРПОМ) 

SU 099-CT 2005 23.02. ZCFC358200D271162 F1AE0481B0190059 85 2286 0,15 SG/99  

35. ТЕРЕТНО 
OK-15 

IVECO DAILY SU 078-HT 2003 23.02. ZCFC3581005455595 F1AE0481B0078661 85 2286 0,85 BA/10  

36. ТЕРЕТНО 
OK-16 

DAIMER CHRYSLER SU 134-DC 2003 02.07. WDB9500831K796404 54194100250919 230 11946        5,73 BA/10  

37. ТЕРЕТНО 
OK-17 

FORD TRANSIT SU 078-JL 2007 26.02. WF0FXXBDFF7M51469 JXFA7M51469 85 2402 1,065 BA/10  
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38. ТЕРЕТНО 
OK-18 

IVECO DAILY SU 078-KL 2001 05.03. ZCFC5090005349474 SOFIM814043S43 
003467020 

92 2800 2,02 BA/10  

39. ТЕРЕТНО 
OK-19 

IVECO DAILY RANGE SU 084-KH 2002 24.08. ZCFC5090005383921 SOFIM814043543003
621499222345355 

92 2798       2,683 BA/02  

40. ТЕРЕТНО 
ОК-20 

ISUZU P75K SU123-AF 2015 05.12. JAANPR85KF7100524 4JJ12C6403 110 2999        3,63 BA/10  

41. ТЕРЕТНО 
ОК-21 

ISUZU N/A SU124-XD 2018 03.01. JAANLR87HH7100871 RZ4E10E331 90 1898       1,095 BA/02      

42. ТЕРЕТНО 
FC-02 

FAP MERCEDES 
RESOR  
12-13  

SU 053-EN 1982 07.12. 36700314620569 OM36791050539831  96  5675 5,92 BA/11   

43. ТЕРЕТНО 
CP-05 

TAM 130  SU 109-OR 
 

1986 27.06. 860008325 861004832  94,8  6381 5,45 BA/11   

44. ТЕРЕТНО 
CP-07 

FAP 1616   SU 133-IO 
 

1984 19.06. 93897 135811192F108A  177,66 10000 8,4 BA/19   

45. ТЕРЕТНО 
CP-08 

DAIMLER CHRYSLER SU 123-OV 2003 16.12. WDB9700571K836595 90691500317260 170  6374 5,835 BA/11  

46. ТЕРЕТНО 
CP-09 

IVECO ML 
Возило у власништву 
INTESA LEASINGА 

SU139-NE 2019 23.10. ZCFA51CD802697991 F4AE3481AU100001
711642 

134 3920  6,54 BA/11  

47. ТЕРЕТНО 
 Č-1K 

DULEVO 
COMMANDO   
Тренутна одјава 
23.10.2019 

SU 059-ĐP 
 

2004  ZA9S150E304C38094 64B373289  65,5 2776 1,05 BA/SG/19  

48. ТЕРЕТНО 
 Č-2K 

DULEVO 5000 CITY   
Тренутна одјава 
20.08.2018 

SU 013-JM 
 

2003  50101710 904586  76  3900 5,1 -   

49. ТЕРЕТНО 
KO-02 

FIAT DUCATO 
FURGON 2.2.  

SU 086-RK 
 

2007 02.04. ZFA25000001290122 PSA4HV10TRJ  
10137219  

74  2198 1,55 BB/03   

50. ТЕРЕТНО 
KO-08 

FIAT DUCATO 35  
MULTIJET POWER  

SU 098-KJ 2007 04.02. ZFA25000001130069 F1CE0481DA2100 
464359  

116  2999 1,40 BB/03   

51. ТЕРЕТНО 
KO-10 

FIAT DOBLO SU 076-ĐD 2015 17.11. ZFA26300006A80799 263A20005797540 66 1248 0,734 BB  

52. ТЕРЕТНО 
KO-12 

RENAULT MASTER SU 084-KW 2002 07.05. VF1FDCNH527611739 G9TF722C037353 66 2188 1,681 BB/03  
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53. ТЕРЕТНО 
KO-13 

FIAT DOBLO SU 118-HO 2018 10.10. ZFA26300006J38352 300A10006716587 70 1248 0,659 BB  

54. ТЕРЕТНО 
КО-14 

FIAT DUCATO SU126-DO 2018 29.01. ZFA25000002J55846 F1AGL411D3378458 96 2287 1,425 BB/03  

55. ТЕРЕТНО 
КО-15 

DACIA DUSTER SU134-JO 2019 09.07. VF1HJD40563139757 K9KG658R086760 80 1461 0,468 BB  

             

1. ПУТНИЧКО 
PV-5 

ZASTAVA 101 SKALA 
55 

SU 079-IŽ 
 

2006 29.05. VX1128A0001111109 128A0641613960  40,5 1116 - AB   

2. ПУТНИЧКО 
PV-7 

LADA NIVA 
Тренутна одјава 
09.04.2019 

SU 098-MD 
 

2006  XTA21214071832383 212148534128  59,5 1690 - AF   

3. ПУТНИЧКО 
PV-9 

ZASTAVA 101 SKALA 
55 

SU 017-EK 
 

2008 26.05. VX1128A0001114281 128A0641623541  40,4 1116 - AB   

4. ПУТНИЧКО 
PV- 10 

ZASTAVA 101 SKALA 
55 

SU 018-EK 
 

2008 22.07. VX1128A0001114349 128A0641623559  40,4 1116 - AB   

5. ПУТНИЧКО 
PV-11 

 LADA NIVA   SU 055-TŠ 
 

2007 28.10. XTA21214071858325 212148619378  59,5 1690 - AF   

6. ПУТНИЧКО 
PV-12 

ŠKODA FABIA  SU 069 – JL 2014 16.12. TMBEA45J3F3047171 CGP975920  44  1198 - AB   

7. ПУТНИЧКО 
PV-13 

ŠKODA FABIA  SU 069 – JO 2014 16.12. TMBEA45J5F3064974 CGP987507  44  1198 - AB   

8. ПУТНИЧКО 
PV-14 

ŠKODA FABIA  SU 069 – JP 2014 16.12. TMBEA45J9F3064962 CGP987509  44  1198 - AB   

9. ПУТНИЧКО 
PV-15 

ŠKODA SUPER B  SU 069 – JC 2014 16.12. TMBAE63T9F9030293 CFFH40720  103  1968 - AA   

10. ПУТНИЧКО 
PV-16 

ŠKODA SUPER B  SU 076 – NN 2015 25.11. TMBAJ7NP5G7017314 DFC015812 140 1968 - AA  

11. ПУТНИЧКО 
PV-17 

ŠKODA FABIA  SU 076 – NP 2015 25.11. TMBEA2NJ1FZ026112  CHY467260 44 999 - AB   

12. ПУТНИЧКО 
PV-18 

ŠKODA FABIA  SU 076 – NR 2015 25.11. TMBEA2NJ9FZ022440  CHY462904 44 999 - AB   

13. ПУТНИЧКО 
PV-19 

DACIA DUSTER SU 077-JĆ 2015 10.01. UU1HSDCVG54587080 H4MD730R002104 84 1598 - AB  
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14. ПУТНИЧКО 
KO-03 

MERCEDES BENZ.   
208 D KB  

SU 058-NP 1990 10.07. WDB6013711P062706 60194010080464  58 2289 - AF   

15. ПУТНИЧКО 
KO-09 

OPEL VIVARO  SU 075 –RV 2003 05.11. VOLJ7ACA63V639564 F9QU760C155004  74  1870 - AC   

16 ПУТНИЧКО 
PV-21 

ŠKODA RAPID SPB 
ACT 1,6 TDI 

  SU 084-SE  2016 22.11. TMNEE4NHOH4504808 CXM046130 85 1598 - AB  

17 ПУТНИЧКО 
PV-20 

ŠKODA RAPID SPB 
ACT 1,6 TDI 

SU 084-SD 2016 22.11. TMBEE4NH3H4504804 CXM046138 85 1598 - AB  

18 ПУТНИЧКО 
KO-11 

DAIMLER 
CHRYSLER 

SU 121-CR 2002 03.06. WDF63819413454855 61198050527109 75 2148 - AF  

19 ПУТНИЧКО 
PV- 22 

FIAT 500L SU118-HN 2018 10.10. ZFA19900005477066 330A10006765048 70 1248 - AF  

             

1. ТРАКТОР 
TR-1 

IMT 539                 
ТРАЈНО 

SU AAČ-97 
 

2006 04.02. 601305082  Y50004M456171  28,70 2500 - -   

2. ТРАКТОР 
TR-2 

IMT 539                 
ТРАЈНО   

SU AAC-45 
 

1990 13.04. 901222166  Y763T367215  29 2360 - -   

3. ТРАКТОР 
TR-3 

IMT 539                 
ТРАЈНO 

SU AAČ-32 
 

1992 04.08. 201267144  415204  29 2980 - -  

4. ТРАКТОР 
TR-4 

IMT 539                 
TРАЈНО 

SU AAC-44 
 

1994 10.07. 401280126  Y763Y427992  28,70 2500 - -   

5. ТРАКТОР 
TR-6 

AGT835TS SU ABD-93 2015 27.12. 1115005 7414027 27 1649 - 00  

6. ТРАКТОР 
TR-7 

AGT835TS SU ABD-94 2015 28.12. 1115006 7417441 27 1649 - 00  

7. ТРАКТОР 
TV-4 

TOMO VINKOVIĆ 
TV - 420                   
ТРАЈНО  

SU AAC-60 
 

1983 није 
регистрован 

6219  5021898  8  860 - -   

8. ТРАКТОР AV-
06 

CSF MULTIONE 
SL35DT 

SU AAB-16 2010 20.03. M325312 61115  22,7 1331 - 00  

9. ТРАКТОР AV-
07 

CSF MULTIONE 
SL35DT 

SU AAB-17 2010 20.03. M325212 58190  22,7 1331 - 00  
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10      ТРАКТОР  
        TR-08 

TAFE 42 DI SU ABM-37 2017 13.02. MEA62887UH1161263 S325J02244 35,06 2500    - 00  

11     ТРАКТОР  
       TR-09 

TAFE 42 DI SU ABM-38 2017 13.02. MEA62887UH1159511 S325H94882 35,06 2500   - 00  

             

1. ПРИКЉУЧНО  
ВОЗИЛО  
PR-02 

FARMER F04 AN   
ТРАЈНО  

SU 78-AAB 
 

1991 04.08. 11910576  - - - 4,0  -  

2. ПРИКЉУЧНО  
ВОЗИЛО 
 PR-06 

ZASTAVA INPRO AĆ-646 SU 2016 07.05. T3H1C0021F1004398 - - - 0,54 DC/02  

3. ПРИКЉУЧНО  
ВОЗИЛО 
 PR-07 

ZASTAVA INPRO AĆ-647 SU 2015 07.05. T3H2C1022F1004389 - - - 2,01 DC/02  

4. ПРИКЉУЧНО  
ВОЗИЛО  
PR-08 

ZASTAVA INPRO AĆ-650 SU 2016 07.05. T3H1C0021F1004413 - - - 0,54 DC/02  

5. ПРИКЉУЧНО  
ВОЗИЛО 
 PR-09 

ZASTAVA INPRO AĆ-651 SU 2016 26.05. T3H1C0021F1004406 - - - 0,54 DC/02  

6. ПРИКЉУЧНО 
ВОЗИЛО  
PR-10 

CTC RP 27 E AB-095 SU 1995 27.09. ZA90RP27EA1A02565 - - - 17,3 DB/14  

7. ПРИКЉУЧНО  
 ВОЗИЛО 

MATILSA PARMA  12 
B  

AC-263 SU 2004 15.12. VWCPARMA141000057  ДИЗАЛИЦА СА 
КОРПОМ 

- -    DC/27  

8. ПРИКЉУЧНО  
ВОЗИЛО  

MORAVA M – 1650  SU 66-АAH 2007 24.05. PUS82401300178  ПРСКАЛИЦА - -         0,8 -  

             

1. РАДНА 
МАШИНА 
U-2 

ULT 150 SU 1041 1976 05.08. 82321 1492 110 10000 - -  

2. РАДНА 
МАШИНА 
U-3 

ULT 160 C SU ABI-02 2001 04.10. 10032 2F396B175654 118 10000 - TR  

3. РАДНА 
МАШИНА  
Č-3K 

ДУЛЕВО 5011 SUABD-49 2015 15.12. ZA95011000FC38149 1369346 107 4485 5,1 -  
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4. РАДНА 
МАШИНА 
Č-4K 

BUCHER CITY CAT SUABX-15 2018 31.01. TEBC20AV2JKV03877 60D05045 62 2970 - 00  

5. РАДНА 
МАШИНА U-4 

NEW HOLLAND 
W70BTC 

SUABF-95 2014 18.07. FNHW70BSNEHP00141 F5CE9454EA00902
04143 

51 3200  -  

6. РАДНА 
МАШИНА 
AV-08 

MULTIONE 7.3 S SUABT-51 2017 21.10. M332230 D6315 26 1331  -  

7. РАДНА 
МАШИНА AV-
09 

STIGA T 701 SUABZ-05 2015 21.10. 150603006K Z0082824410279 22,2 1331    

 
-Исказати премију осигурања у основном четвртом (4) премијском степену за свако возило понаособ, приликом регистрације сваког возила  применити 
бонус-малус систем 
-Премија осигурања за ауто одговорност приликом регистрације возила се плаћа у целости одједном 
-Наручилац задржава право да одступи од наведеног броја возила у случају набавке нових или расхода возила  

 
В)  Каско осигурање возила  

  
Р 
Б 

Врста возила и 
намена 

Марка и тип возила Рег. бр. Год. 
произв. 

Број шасије Број мотора Снага 
(kw) 

Запремина 
(ccm) 

Набавна 
књиговод. 
вредност 

Премија  без 
пореза 

1. ПУТНИЧКО ŠKODA SUPER B 
AMBITION 2,0 TDI 

SU 069-JC 2014  TMBAE63T9F9030293 CFFH40720 103 1968 2.637.583,94   

2. ПУТНИЧКО  ŠKODA SUPER B 
AMBITION 2,0 TDI 

SU 076-NN 2015  TMBAJ7NP5G7017314 DFCО15812 140 1968 3.202.800,00   

 
Посебни услови каско осигурања: потпуно каско осигурање, са укљученим ризиком лома стакла и укљученим ризиком крађе за подручје 
Републике Србије и Европе.  Осигурање се уговара без учешћа осигураника у штети.  
 
 
 
          Место и датум:                Понуђач  
 
____________________________                                                             М.П.                                                                  ____________________________                 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА   
  
 
Г) Осигурање запослених лица од последица несрећног случаја  
  
Осигурање запослених  како следи, са наведеним  ризицима и понуђеним осигураним 
сумама:  
Висину премије уписати у номиналном износу  
  
  

Број 
лица  

Смрт услед 
незгоде – 
осигурана сума  

Трајни 
инвалидитет - 
осигурана 
сума  

Висина 
премије за 
период 
осигурања по 
једном 
раднику   

Укупна 
премија за 273 
запослених 
лица  

1  2  3 4  5 

273  400.000,00  1.000.000,00      

 
Д) Осигурање запослених лица од ризика смрти услед болести  
   

Број 
лица 

Смрт услед 
болести-

осигурана сума 

Висина премије за период 
осигурања по једном раднику 

Укупна премија 
за 273 запослена лица 

1  2  3 4 

273 150.000,00      

 
 
Просечна старосна структура запослених у 2019. години је 47,59. 
 
Под осигурањем запослених подразумева се осигурање од напред наведених ризика 
свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа, 7 дана у недељи. Број осигураних лица 
који се осигуравају код Наручиоца је 273 .Период осигурања који се уговара је 12 
месеци. 
 
Код ризика смрти услед болести обезбедити покриће целе осигуране суме без обзира 
на протекло време од почетка осигурања( признати континуитет за наведени ризик 
код било ког осигуравача по претходно уговореном осигурању) 
  
   
          Место и датум:                                                                          Понуђач:  
  
 ______________________                                        ______________________  
                                         
                                                                           М.П.  
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  СПЕЦИФИКАЦИЈА   
  
Ђ) Осигурање одговорности из делатности  
  
  
Осигурање за наведене ризике осигурања како следи, са понуђеном сумом 
осигурања , без учешћа Наручиоца у накнади штета:  
  
  

Подаци за израду понуде:  
  

 - Бруто приход у 2018. години        540.236.692,92 динара   

 - Нето просечна зарада у 2018. години                         33.886,38 динара   
 - Број запослених                   273   

  
1. Осигурање одговорности из делатности  

  

Р.Б.  ОПИС  ГОДИШЊА  СУМА ОСИГ.  

1.  -Грађанско правна одговорност проистекла из 
делатности Осигураника за штете услед смрти,повреде 
тела или здравља као и уништења или оштећења 
ствари трећих лица 
-Одговорност за уједе паса и мачака за штете на 
лицима и стварима, 
-Законска одгворност послодавца према запосленима  
 Уговора се једна агрегатна сума осигурања 
 (по једном штетном догађају и укупно годишње без 
ограничења броја штетних догађаја)  

 
 

 
 
 

2.200.000,00 
 

2. Премија осигурања без пореза   

  
 
 
 
 
          Место и датум:                                                     Понуђач:  
 
 
______________________                                             ______________________  
  

М.П.  
  
  

 
  



18 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА 
 

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

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) 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). 
 

 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  

ЧЛ. 76.  ЗАКОНА 
 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: 
 

2.1. Потребно је да понуђач има систем пословања усаглашен са захтевима 
стандарда ИСО 9001:2008. 
Доказ:    Фотокопија важећег сертификата ИСО 9001:2008 

 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: 
 

2.2. Потребно је да понуђач поседује кадровски капацитет и то: 
• 1 ликвидатор штета за сваку врсту осигурања (имовина, возила, 
лица) 
• 1 проценитељ штета за сваку врсту осигурања (имовина, возила, 
лица) 
Доказ: Изјава понуђача под материјалном и кривичном 
одговорношћу да располаже траженим кадровским капацитетом 
 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: 
 
2.3 Потребно је да понуђач у 2018. години има ажурност у решавању 

штета преко 95% 
                       Доказ: Фотокопија извештаја „број штета по друштвима за 
осигурање у 2018“ на сајту НБС (надзор осигурања – пословање друштва за 
осигурање). Ажурност у решавању штета биће израчуната према следећој формули: 
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% аж = Број решених штета у 2018 + Број одбијених и сторнираних штета у 2018 x 100 
              Број резервисаних штета на крају 2017 + Број пријављених штета у 2018 

 
2.4. Потребно је да Понуђач располаже разликом расположиве и захтеване 

маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурања на дан 
31.12.2018. године и разликом расположиве и захтеване маргине 
солвентности за животна осигурања на дан 31.12.2018. године збирно 
у износу од најмање 1.600.000.000,00 динара 

 
                       Доказ:  Достављање обрасца АК – НО / РЕ ( адекватност капитала за 
неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 31.12.2018. ) и обрасца АК - ЖО 
(адекватност капитала за животна осигурања, стање на дан 31.12.2018.) 

 
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 4) Закона. 

 
Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
 

 
3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
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, дат је у поглављу IV тачка 4.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, тачка 1-4. 
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 понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 
тачка 4а.), 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. 
 
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. 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем доказа у складу 
са тачком 2. поглавље IV ове Конкурсне документације. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, али је у том случају дужан да јасно и 
прецизно наведе интернет страницу на којој се доказ може видети. 
 
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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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________  у поступку јавне 
набавке – Осигурање за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“  из Суботице за период од 
12 месеци,  број У-35/2019 /ЈНМВ услуга осигурања под А), Б), В), Г) Д) и Ђ)  
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре, 

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

 
 
 
 
 
 
            Место:_____________                                                            Понуђач: 
             Датум:_____________                                              _____________________   
    
 
 
                                                                       М.П. 
                                                       
 

Напомена: 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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4а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
 

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___________________________________________ у поступку јавне набавке 
Осигурање за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Суботице за период од 12 месеци, 
број У-35/2019 /ЈНМВ, услуга осигурања под А), Б), В), Г) Д) и Ђ)  испуњава све 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

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

2) 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; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                   _____________________ 
 
 
 
 
                                                                М.П. 
 
 
 
                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
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 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. 
Понуду доставити на адресу: „ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“, Јожефа Атиле 4, 
24000 Суботица, са назнаком на коверти: Понуда за јавну набавку - Осигурање за 
потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“  из Суботице број У-35/2019, НЕ ОТВАРАЈ. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
10.12.2019. 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 наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске 
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. 
   
Понуда мора да садржи: 
 
- Образац Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга- 
попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне 
понуде или понуде са подизвођачима, а 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 потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе 
да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији, 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 
- Образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а 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 потписати и печатом  оверити образац. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате 
у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се 
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понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Модел уговора - попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а 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 потписати и печатом  оверити образац. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате 
у конкурсној документацији, 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 
- Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности - изјаву потписује и печатира овлашћено лице понуђача који 
самостално подноси понуду. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
- Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом. 
- Образац трошкова припреме понуде - попуњен, потписан и печатиран од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а 
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 потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 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. 
- Образац изјаве о независној понуди - Изјаву потписује и печатира понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона - Изјаву потписује и печатира 
понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. 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: „ЈКП „ЧИСТОЋА И 
ЗЕЛЕНИЛО“, Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку- Осигурање за потребе „ЈКП „ЧИСТОЋА И 
ЗЕЛЕНИЛО“ из Суботице,  ЈН бр. У-35/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку- Осигурање за потребе „ЈКП „ЧИСТОЋА И 
ЗЕЛЕНИЛО“ из Суботице,  ЈН бр. У-35/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку- Осигурање за потребе „ЈКП „ЧИСТОЋА И 
ЗЕЛЕНИЛО“ из Суботице,  ЈН бр. У-35/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку- Осигурање за потребе „ЈКП „ЧИСТОЋА И 
ЗЕЛЕНИЛО“ из Суботице,  ЈН бр. У-35/2019 - 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. 
 
5. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 услова који су 
наведени у 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. 
 
7. 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 
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извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 
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,  

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у конкурсној документацији, 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. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања за услуге које су предмет набавке је 45 дана од дана пријема фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у 12 рата.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтев у погледу рока извршења услуга 
Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да достави у року од 15 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. 
У случају неквалитетно извршене услуге, Наручилац задржава право да о томе 
обавести Осигуравача, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 7 дана, 
од дана пријема обавештења. 
 
8.3. 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. 

8.4. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и 
уговорних обавеза  

Понуђач је дужан да у понуди достави средство обезбеђења:  
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 бланко соло меницу без  протеста, за озбиљност понуде, у висини од 10% од укупне 
вредности понуде без пореза на премију осигурања, са роком важења 30 дана од 
дана отварања понуда. Меница се држи у  портфељу Наручиоца све до дана 
закључивања уговора, након чега се враћа истом.  

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана. Понуђач се обавезује да 
Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица 
Понуђача, овлашћење за Наручиоца за меницу може попунити у складу са овом 
конкурсном документацијом, као и копију захтева Понуђача за регистрацију менице у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне 
банке Понуђача.  

Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење 
понуде повуче, опозове или измени своју понуду или уколико понуђач којем је додељен 
уговор о јавној набавци благовремено не потпише уговор.  

Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави: 

 бланко соло меницу без протеста за добро извршење посла, у висини од 10% од 
уговорене цене без пореза, са клаузулом „на први позив“ и  „без протеста“. Рок 
важења менице, мора бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока.  

Меницу и менично овлашћење Наручилац ће вратити Понуђачу након истека рока 
важења истих. Истовремено, предајом менице за добро извршење посла, Понуђач се 
обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног 
лица Понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може попунити у складу са 
уговором о јавној набавци, као и копију захтева Понуђача за регистрацију менице у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне 
банке Продавца.  

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
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 цена без пореза на додату вредност. 
Цена из понуде  и Модела уговора мора да буде фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
10. 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 Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП 
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“, Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица, електронске поште на 
e-mail адресу javne.nabavke@cistoca-su.co.rs или факсом на број 024/620-460 тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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, ЈН бр. У-35/2019. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 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 
20. Закона. 
 
13. 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.  
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14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
У случају ако постоје две или више понуда са истом ценом уговор ће бити додељен 
понуђачу који је први доставио понуду.  
 
15. 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  
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
  
16. 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 адресу javnе.nabavkе@cistoca-su.co.rs , факсом на број 024/620-460 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца ЈКП „ЧИСТОЋА И 
ЗЕЛЕНИЛО“, Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица. 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 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. 

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.  

Такса се плаћа у износу од:  
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= 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или 
након отварања понуда: 

како следи:  

сврха плаћања  Такса за ЗЗП  

корисник/прималац  Буџет Републике Србије  

шифра плаћања  153  

број рачуна  840-30678845-06  

број модела   

позив на број   У352019 
  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149 Закона о јавним набавкама. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије  да закључи  уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

А) Имовина Б) Возила В) Каско осигурање Г) Лица-незгода Д) Смрт од болести и 
Ђ) Одговорност из делатности 

 
Понуда осигурања бр. __________________ од __________________ за јавну набавку 
У-35/2019 - Осигурање  за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Суботице за период од 
12 месеци, 
 
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:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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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ПОНУДА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА – Осигурање под А), Б), В), Г), Д) и Ђ) за потребе 
ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ Суботица за период од 12 месеци,       ЈН У-35/2019 
 

Понуда осигурања имовине - укупна цена без 
пореза (1) 

 
 

Понуда осигурања моторних возила - укупна 
цена без пореза (2) 

 

Понуда каско осигурања - укупна цена без 
пореза (3) 

 

Понуда осигурања лица - незгода - укупна цена 
без пореза (4) 

 

Понуда осигурања лица – смрт услед болести - 
укупна цена без пореза (5) 

 

Понуда осигурања одговорности из делатности 
- укупна цена без пореза (6) 

 

Укупна цена без пореза (1+2+3+4+5+6)  

Укупна цена са порезом   

Рок и начин плаћања 
(45 дана рачунајући од дана пријема фактуре од 
стране осигуравача). 

____________ дана рачунајући од дана 
пријема фактуре од стране 
осигуравача - у 12 месечних рата. 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

________ дана рачунајући од дана 
отварања понуда 

 
Рок извршења услуге 
 

Понуђач је дужан да у року од 14 дана 
од настанка осигураног случаја, 
односно од момента комплетриања 
неопходне документације од стране 
наручиоца –осигураника,  
изврши предметну услугу. 

Начин извршења услуге 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. 

 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Обавезно у спецификацију унети појединачне цене а збирну цену у образац Понуда – 
рекапитулација. Понуду сачинити према спецификацији уношењем података у рубрику 
износ премије. Премије осигурања исказати на годишњем нивоу у спецификацији и 
збирно у понуди – рекапитулацији. Понуђач мора да поднесе понуду за све ставке у 
спецификацији и рекапитулацији.  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА, КАСКО ОСИГУРАЊЕ,  ЛИЦА И ОДГОВОРНОСТИ ИЗ 

ДЕЛАТНОСТИ 
 
Закључен између:  
Наручиоца  ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица,  
са седиштем у Суботици, улица Јожефа Атиле бр. 4, ПИБ:100961002,                   
Матични број: 08065136 
Назив банке и број текућег рачуна 205-3584-06 Комерцијална банка 
кога заступа директор Слободан Милошев маст. инж. пољ.  
(у даљем тексту: Осигураник) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна...................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Осигуравач), 
 

Члан 1. 
 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Осигураник, на основу члана 39, Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга Осигурања за потребе ЈКП 
„Чистоћа и зеленило“ из Суботице за период од 12 месеци, број У-35/2019; 
 -да је Осигуравач, на основу позива за достављање понуда, објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Осигураника, дана 28.11.2019. године 
доставио понуду број ______________(попуњава Наручилац). 
  -да је Осигураник, одлуком о додели уговора број__________ попуњава 
Наручилац ) доделио уговор за набавку услуга осигурања, за потребе Осигураника; 
 -да је Осигуравач доставио понуду број ______ (биће преузето из понуде), која у 
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, и налази се у 
прилогу Уговора чији је саставни део; 

- да Осигураник и Осигуравач овај уговор закључују на основу члана 113. ЗЈН. 
 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора су услуге осигурања имовине, возила, каско осигурање, лица и 
одговорности из делатности Осигураника, у свему према спроведеном поступку јавне 
набавке мале вредности број __________ и понуди Осигуравача, која је 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). 
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Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог уговора. 
 

Члан 3. 
 

           Висина годишње премије осигурања износи _______________ (попуњава 
понуђач) динара, без пореза, тј. _________________(попуњава понуђач)  динара, са 
порезом. 
 У складу са чланом 25.став 2. тачка 1. Закона о порезу на додату вредност 
(Службени гласник РС“ број 84/04, 86/04 – испр. 61/05,61/07 и 93/12), порез се не плаћа 
на промет услуга осигурања и реосигурања, укључујући пратеће услуге посредника и 
агената (заступника) у осигурању. 
 

Члан 4. 
 

 Осигураник се обавезује да плати Осигуравачу укупан износ премије од 
______________ (попуњава понуђач) динара са порезом, плаћање се врши у 12 
једнаких месечних рата  у року од највише 45 дана од дана пријема фактуре од стране 
Осигуравача.  
 

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 складу са овим уговором, 
позитивним прописима, нормативима и стандардима чијаје употреба обавезна, 
уважавајући правила струке. 
            Осигуравач се обавезује да изда Полису осигурања у року од 15 дана од дана 
потписивања овог уговора. 
             Полиса осигурања и Услови осигурања чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 6. 
 

            Осигуравач је дужан да по пријави настанка осигураног случаја у току дана 
пружи Осигуранику правовремену и ефикасну услугу при процени настале штете. 
Исплату штете је дужан да врши по условима из осигурања за сваки вид осигурања тј. 
Осигурани случај. 
        Осигуравач је дужан да по формирању предмета осигураног случаја, осигуранику 
исплати накнаду штете у року који не може бити дужи од 14 дана, рачунајући од дана 
пријема документације и доказа неопходних за утвђивање права на накнаду и висину 
штете. 

  
Члан 7. 

 
 Осигуравач предаје Осигуранику у депозит као гаранцију за добро извршење 
посла безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије 
_________________________ са меничним овлашћењeм на износ 10% од вредности 
понуде са роком важења до _________ године.  
 У случају да Осигуравач једнострано раскине овај Уговор, Осигураник има 
право да реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату у депозиту као и 
на трошкове настале због једностраног раскида уговора.  
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Члан 8. 
 

           У току трајања уговора, исти се може раскинути сагласношћу обе уговорне 
стране. 
 Свака уговорна страна може раскинути уговор уколико друга уговорна страна не 
испуњава уговором утврђене обавезе, писменим обавештењем другој уговорној страни 
о раскиду уговора. 
 Отказни рок за раскид уговора је 3 месеца. 
  У случају раскида уговора,  уговорне стране ће извршити коначан обрачун 
премије осигурања за извршене услуге до дана раскида уговора. 
 

Члан 9. 
 

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања  од стране овлашћених 
представника уговорних страна, а примењује се од 31.12.2019. године и закључује се на 
период од 12 месеци. 
  

Члан 10. 
 

            Уговорне стране су сагласне да  за све што овим уговором није предвиђено, важе 
одредбе Закона о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ“ бр. 29/78,39/85,45/89 и 57/89 
и „Сл лист СРЈ“ , бр. 31/93), важећи прописи, технички нормативи и стандарди за 
предметну услугу. 
         Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, у 
противном се уговара надлежност Привредног суда у Суботици.  
  

Члан 11. 
 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Осигураник 
задржава 3 (три) а Осигуравач 3 (три) примерка. 
  
 
  
         За Осигуравача                                                                       За Осигураника 
 
  __________________________                                            _________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку број У-
35/2019, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга број У-35/2019 - Осигурање за потребе ЈКП „Чистоћа и 
зеленило“  из Суботице за период од 12 месеци, бр. _____________, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

 
 
 

У складу са чланом 75. Став 2. Закона , ________________________________________,  
                          (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

 

 
 
     

У складу са чланом 75. Став 2. Закона, изјављујем да сам при састављању понуде за 
јавну набавку услуга број У-35/2019 - Осигурање за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“  
из Суботице за период од 12 месеци, у поступку јавне набавке мале вредности број 
____________, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 


