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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 

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

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

656 од 19.03.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, бр. 656-1 

од 19.03.2019. године припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга ауто осигурања и осигурање имовине за 

период  01.04.2019. до 01.04.2020. године, ЈН бр. Б1/19 

  

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље              Назив поглавља                                                                       Страна 

 

     I                 Општи подаци о јавној набавци                                                              3 

 

     II                Подаци о предмету јавне набавке                                                           4 

      

     III               Спецификација услуга осигурања                                                          5 

     

     IV                Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.                             8 

                        75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

                        испуњеност тих услова 

 

     V               Упутство понуђачима како да сачине понуду                                      12 

 

     VI               Образац понуде                                                                                       18 

 

     VII             Модел уговора                                                                                         22 

 

    VIII            Образац трошкова припреме понуде                                                     24 

 

     IX             Образац изјаве о независној понуди                                                       25 

 

     X               Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде               26 

 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

                       заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити  

                       животне средине, као и да подизвођач гарантује да је ималац 

                       права интелектуалне својине 

 

 

 

                                                                                                       Укупан број страна - 26 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. Б1/19 ........................           3/26 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП Инђија 

Адреса: Инђија, Блок 63 објекат 14/II 

Интернет страница: www.ingas.rs 

 

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 Б1/19 је услуга  ауто осигурања и осигурање имовине за 

период  01.04.2019. до 01.04.2020.  године. 

 

4. Контакт лице 

Лице за контакт – Саша Дошен  

E-mail adresa: ingasjp@gmail.com 

Телефон/факс: 022 552 199 
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број Б1/19 је услуга ауто осигурања и осигурање имовине за 

период  01.04.2019. до 01.04.2020. године. 

 

Ознака из општег речника набавке -   
66515000 – услуге осигурања од штете или губитка  

66516000  - услуге осигурања од одговорности 

 

 

2. Партије 

Јавна набавка није обликована у партијама 
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III   СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

              

     Понуду поднети за следеће врсте осигурања:               

  I  -  ОД РИЗИКА ПОЖАРА И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ, са откупом амортизоване 

вредности код делимичних штета без учешћа наручиоца у штети.         

а) Грађевински објекти ( пословне просторије), по ревалоризованој набавној 

вредности на дан 31.12.2018. год., у износу  ........................        4.345.900,00 дин. 

  -допунски ризик излив воде из инсталација „I  ризик“......           304.213,00 дин. 

  

      б)  Залихе у магацину на дан  31.12.2018. год.-основни ризици 

 1. Залихе репроматеријала  ....................................................       2.379.348,82 дин. 

 2. Залихе резервних делова ....................................................       1.356.339,07 дин.    

 3. Залихе опреме ………..........................................................       3.785.772,90 дин. 

-допунски ризик излив воде из инсталација „I ризик“ 

 1. Залихе репроматеријала  ....................................................          166.555,00 дин. 

 2. Залихе резервних делова ....................................................            94.943,00 дин.    

 3. Залихе опреме ………..........................................................          265.004,00 дин. 

 

 

    II – ОД ПРОВАЛНЕ  КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА, без учешћа наручиоца у штети 

                         

     1. Новац и друга средства плаћања за време манипулације   

         са  њима на благајнама, шалтерима, за ризик од разбојништва 

         на “ I ризик“ ...........................................................................          1.000.000,00 дин.  

     2. Новац и новчане вредности у закључаном гвозденом 

         орману на суму осигурања .................................................            150.000,00 дин.      

     3. Новац и новчане вредности за време преноса и превоза 

         на суму осигурања ...................................................................       1.000.000,00 дин. 

     4. Залихе репроматеријала, резервних делова и опреме 

    КМРС на “I ризик“ .................................................................         1.000.000,00 дин. 

  

Удањена благајна на адреси Војводе Степе 20 (приземље) осигуравамо: 

     1. Новац и друга средства плаћања за време манипулације   

         са  њима на благајнама, шалтерима, за ризик од разбојништва 

         на “ I ризик“ ...........................................................................          2.000.000,00 дин.  

     2. Новац и новчане вредности за време преноса и превоза 

         на суму осигурања ...................................................................       2.000.000,00 дин. 

         

    III – КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРИ СА ПРИПАДАЈУЋОМ 

ОПРЕМОМ – (осигурање од крађе и кварова), са откупом франшизе и амортизације. 

 

     Осигурање сервера, ПЦ рачунара, штампача, фотокопир апарата, УПС-ева, а према 

пописним листама са стањем на дан 31.12.2018. године у укупној вредности  

2.440.572.72 динара набавна вредност уређаја при набавци. 

 

НАПОМЕНА:  у објекту постоји дежурство у времену од  06,30 часова  до 15,00 часова 

након тог времена објекат се закључава  при чему на вратима постоје  решетке а 

уграђен је алармни систем и објекат је под видео надзором. 
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КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕНОСИВИХ УРЕЂАЈА, АПАРАТА И 

ИНСТУМЕНАТА - (осигурање од крађе и кварова),  са откупом франшизе и 

амортизације. 

 

Осигурање преносивих ствари: гасних детектора и других мерних уређаја  према 

пописним листама са стањем на дан 31.12.2018. године у укупној вредности  745.131,00 

динара набавна вредност уређаја при набавци. 

 

 

     IV ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, без учешћа наручиоца у 

штети 

Елементи за давање понуде: 

 

     Укупан приход у 2018. години ..........................................     742.879.796,12 дин. 

     Нето  зарада  .......................................................................        24.761.287,57 дин. 

 

 

Одговорност уговарача осигурања за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као 

и оштећења или уништења ствари трећег лица за неограничен број штетних догађаја  

јединствена сума од ....................................................................................  5.550.000,00 дин.  

 

     Гасоводна мрежа са 9701 прикључака   ...................................          360.285  m 

 

     Број  запослених  ...........................................................................                 37     

  

V  ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД АУТО И КАСКО ОДГОВОРНОСТИ  

     КАО И ОСИГУРАЊЕ ВОЗАЧА И ПУТНИКА. без учешћа наручиоца у штети. 

    У ауто каско осигурање укључити и крађу возила у земљи, за сва возила. 

 

1. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО  DACIA DOKKER LGV LAUREATE  1.5 DCI 75, теретно, рег. 

ознака IN 028-LU, година производње 2017. број седишта 5, снага мотора до 55 KW, 

радна запремина мотора до 1461 cm3,  број шасије UU10SDPH557769571 осигурање 

од 23.05.2019. до 23.05.2020. носивост до 705 кг.     

2. ŠKODA  OCTAVIA A7 AMBITION 1.6 TDI путничко, рег. ознака IN 020-YM, год. 

произ. 2014, број седишта  5, снага 77 КW, радна запремеина 1598 cm³,  бр. мотора 

CLHC13085,  бр.шасије TMBAG6NE0F0047187, осигурање од 05.09.2019. год.  до  

05.09.2020. године.  

3. ŠKODA  FABIA CLLASIC  1.2, путничко, рег. ознака:  IN 036-LU,  година 

производње  2006.  број седишта  5 снага мотора 47  КW, радна запремина 1198 cm³, 
број мотора BME238458,  број шасије: TMBPY16YX74023198, намена: стандардна, 

осигурање од 01.08.2019. год.  до 01.08.2020. године.  

4. ŠKODA  FABIA CLLASIC  1.2, путничко, рег. ознака: IN 007-SЈ,  година производње  

2006.  број седишта  5 снага мотора 47  КW, радна запремина 1198 cm³, број мотора 

BME240029,  број шасије: TMBPY16YX74026747, намена: стандардна.осигурање од 

01.08.2019. до 01.08.2020. године.  

5. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО  DACIA DOKKER LGV LAUREATE  1.5 DCI 90, теретно, рег. 

ознака IN 022-GF, година производње 2015. број седишта 5, снага мотора до 66 KW, 

радна запремина мотора до 1461 cm3,  број шасије UU10SDPL552576146, осигурање 

од 31.03.2019. до 31.03.2020. носивост до 755 кг. 
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6. ŠKODA Roomster Practik 1.2, теретно, рег. ознака  IN 038-FI, година производње 

2007, број седишта 2, снага мотора  51 КW, радна запремина 1198 cm³, број мотора 

BZG037053, број шасије  TMBTHB5J785030307, дозвољена носивост  475 кг, 

осигурање од 18.10.2019. год. до 18.10.2020. год. 

7. ŠKODA Roomster Practik 1.2, теретно, рег. ознака  IN 038-FH, година производње 

2007, број седишта 2, снага мотора  51 КW, радна запремина 1198 cm³, број мотора 

BZG037057, број шасије  TMBTHB5J985030339, дозвољена носивост  475 кг, 

осигурање од 18.10.2019. год. до 18.10.2020. год. 

8. ŠKODA Roomster Practik 1.2, теретно, рег. ознака  IN 038-FG, година производње                                  

2007, број седишта 2, снага мотора  51 КW,  радна запремина 1198 cm³,  број мотора 

BZG033316, број шасије  TMBTHB5J085028382, дозвољена носивост  475 кг, 

осигурање од 18.10.2019. год. до 18.10.2020. год. 

9. FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS, путничко, рег. ознаке  IN 014-КТ  година 

производње 2012. год. број седишта  5 снага мотора 44 КW, радна запремина 1242 

cm³, број мотора 188A40006229510, број шасије ZFA18800007037866, осигурање од 

11.04.2019. до 11.04.2020. године. 

10. Ауто приколица . марка  GALEB, reg. Oznaka AA-865 IN, broj šasije 

T3B1817506PKD0021, Највећа дозвољена маса 750 кг, осигурање од 05.02.2019. до 

05.02.2020.  године. 

11. ŠKODA RAPID SPACE BACK ACTIV - VAN 1,2 ТСИ,  лако теретно – носивост 

445 kg, година производње 2016., Рег. ознака IN 025- ЕЈ број седишта 2 снага мотора 

66 КW, број шасије: TMBEA4NH7G4537184, број мотора: CJZ949046  радна 

запремина 1197 cm³, осигирање од 01.05.2019. до 01.05.2020. године. 

 

12. ŠKODA RAPID SPACE BACK ACTIV - VAN 1,2 ТСИ,  лако теретно- носивост  

445  kg, година производње 2016., Рег. ознака IN 025-EN број седишта 2 снага 

мотора 66 КW, број шасије: TMBEA4NH3G4550417, број мотора: CJZD09118 радна 

запремина 1197 cm³, испорука возила у периоду од 07.06.2019. до 07.06.2020. године. 

 

13. RENAULT TRAFIC OV EXPRESSIOM DCI 115, путничко, рег. ознака IN 020-DM 

година производње 2014., број седишта 9, снага мотора 84 KW, радна запремина 

1995 cm 3. број шасије VF1JLA7A2EY763008, осигурање од 15.05.2019. до 

15.05.2020. године. 

 

14. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО  DACIA DOKKER LGV LAUREATE  1.5 DCI 75, теретно, рег. 

ознака IN 031-XP, година производње 2017. број седишта 5, снага мотора до 55 KW, 

радна запремина мотора до 1461 cm3,  број шасије UU10SDPH558453758, осигурање 

од 02.02.2020. до 02.02.2021. носивост до 794 кг. 

 

15. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО  DACIA DOKKER LGV LAUREATE  1.5 DCI 75, теретно, рег. 

ознака IN 031-XR, година производње 2017. број седишта 5, снага мотора до 55 KW, 

радна запремина мотора до 1461 cm3,  број шасије UU10SDPH558465080, осигурање 

од 02.02.2020. до 02.02.2021. носивост до 794 кг. 

 

ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНОГ ВОЗИЛА ОДРЕДИТИ НА ОСНОВУ ГОДИНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ А НА ОСНОВУ ВАЖЕЋЕГ КАТАЛОГА ВРЕДНОСТИ ВОЗИЛА.  

       Сума осигурања за случај смрти возача или путника у возилу је 1.000.000,00. 

динaрa  а за случај трајног инвалидитета 2.000.000,00. дин. 
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  IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА  И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА   

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 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 или стране државе када има седиште на њеној територији 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

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

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач.5 .) Закона) – Решење Народне банке Србије о дозволи 

обављања послова осигурања. 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

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

1) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак. 

 

1.3. 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 и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

 
1.4. 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.  

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

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА   

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. - Решења Народне 

банке Србије о дозволи обављања послова осигурања, коју доставља у виду 

неоверене копије.  

 

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 понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача, 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. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

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 набавции 

да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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 _____________________________________________ ( назив понуђача) у 

поступку јавне набавке услуга  ауто осигурања и осигурања имовине, за период 

01.04.2019. године до 01.04.2020. године, ЈН бр. Б1/19., испуњава све услове из чл. 75. и 

76. Закона, 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 

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) Понуђачје измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије; 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине; 

5) Понуђач испуњава додатне услове - над њим није покренут поступак стечаја или 

ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 

 

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ 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 _____________________________________________ ( назив подизвођача) у 

поступку јавне набавке услуга  ауто осигурања и осигурање имовине за период  

01.04.2019. до 01.04.2020. године, ЈН бр. Б1/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 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 

сапрописима Републике Србије; 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине; 

5) Подизвођач испуњава додатне услове - над њим није покренут поступак стечаја или 

ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са  подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подивзођача 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: ЈП Ингас Инђија, Блок 63 објекат 14/II, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуга  ауто осигурања и осигурање имовине за период  

01.04.2019. до 01.04.2020. године., ЈН бр. Б1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.03.2019. 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.  

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  попуњене, потписане и печатом оверене следеће обрасце: 

- Изјава понуђача о испуњавању законских обавеза са подацима о понуђачу 

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН, уколико понуђач подноси  

   понуду са подизвођачем 

- Образац понуде 

- Модел уговора о набавци услуга осигурања лица  (попуњен, потписан и оверен) 

- Изјава о самосталној понуди  

- Подаци о подизвођачу или учеснику у заједничкој понуди, уколико се понуђач  

   определи да понуду подноси са подизвођачем или као заједничку понуду, 

- Образац трошкова  

 

3. Партије 
 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија 
 

4.  Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5.  Начин измене, допуне и опозива понуде. 
 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Ингас Инђија, Блок 

63 објекат 14/II, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга  ауто осигурања и осигурање имовине., ЈН 

бр. Б1/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга ауто осигурања и осигурање имовине., ЈН бр. 

Б1/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

Опозив понуде за јавну набавку услуга  ауто осигурања и осигурање имовине., ЈН бр. 

Б1/19- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга  ауто осигурања и осигурање 

имовине., ЈН бр. Б1/19- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресупонуђача. 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 (поглавље V), 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 

(поглавље V) 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 поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

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. 
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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 податке из члана 81. ст. 4. тач. 1.и 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 поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

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. 
 

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

прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Плаћање премије вршиће се у 12 једнаких месечних рата без камате, и то по пријему 

фактуре, по означеним датумима на самој фактури (изузев аутоодговорности и пореза 

на имовинска осигурања).  

Понуда понуђена са другачијим условима плаћања од наведеног ће бити одбијена. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге 

 

Понуђач  као пружалац услуге је дужан да по формирању предмета осигураног случаја, 

у року који не може бити дужи од 10 дана, рачунајући од дана пријема документације и 

доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете, осигуранику 

осигурања пружи услугу, односно исплати накнаду штете.  

Понуда са роком дужим од 10 дана биће одбијена.  

 

9.3. Захтеви 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. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда се одбија. 
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10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза 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 је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92. Закона. 

 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење 

уговора о јавној набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

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

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

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

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 припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу ЈП Ингас Инђија, 

Блок 63 објекат 14/II, електронске поште e-mail ingasjp@gmail.com или факсом на број 

022 552 199) 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. Б1/19”. 

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 

20. Закона. 
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14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа 

понуђена цена”. 

 

16. Елементи критеријума за доделу уговора , елементи критеријума на основу 

којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера  за сваки елемент 

критеријума 

 

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. 
 

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

  

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животнесредине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 

 

18. Начин и рок подношења 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 ingasjp@gmail.com или факсом на број 022 552 199, или препорученом 

пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 

на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
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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. 

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

60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 

број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије; назив 

уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; потпис овлашћеног лица банке).  

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

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. 

тачка5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА  

бр. ___________ од _______ 2019. године,  

за јавну набавку услуга  ауто осигурања и осигурања имовине  

ЈН бр. Б1/19 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 

 

 

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (е-маил)  

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  

 

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

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податкео свим 

учесницимазаједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

 

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

    

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески иднетификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески иднетификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју 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, 

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

достави за сваког подизвођача. 

 

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

    

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески иднетификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески иднетификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески иднетификациони 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, потребноје да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког поуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке број Б1/19 је услуга  ауто осигурања и осигурања имовине, за 

период 01.04.2019. до 01.04.2020. године. 
 

Прилог понуде и њен саставни део је и описни део свих врста осигурања из 

спецификацције, са подацима као што су предмет осигурања, осигурани ризици, начин 

закључења осигурања, суме осигурања и премије по појединачним позицијама, 

попусти. 
 

р.б Позиција из спецификације 

услуга осигурања 

 

Сума 

осигурања 

динара 

Премија - динара 

         

1. Од ризика пожара и других 

опасности 

  

2. Осигурање од провалне 

крађе и разбојништва 

  

3. Осигурање ел. рачунара са 

припадајућом опремом 

  

4. Осигурање одговорности из 

делатности 

  

5. Осигурање моторних возила 

– ауто одговорност 

  

6. Осигурање моторних возила 

– ауто каско са незгодом 

  

 

                                            Укупно премија осигурања: __________________ динара. 

 

Цене су дате без пореза, за плаћање премије у дванаест једнаких месечних рата, без  

камате (изузев ауто одговорности). 

 

Одобрен попуст ______________ динара, на _________________________.                

 

 

Укупна цена без пореза-а 

 

 

Укупна цена са порезом-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок исплате накнаде штете из 

осигурања, рачунајући од дана 

утврђења обавезе исплате и висине 

накнаде штете 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Остало 
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Прилог понуди је табеларно приказана појединачна вредност осигурања сваког од 

моторних возила (ауто одговорност, ауто каско са незгодом и за лица у возилу). 

 

 

 

 

      Датум                                                                                Понуђач 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 

 

 

Напомене: 

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

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предметјавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  

о услузи ауто осигурања и осигурања имовине  

 

закључен дана  ______.2019 г. , између  

 

1. Јавног предузећа за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП из Инђије, Блок 63 објекат 14/2, 

матични број 08190135, ПИБ 100527313, број рачуна 205-116099-21 код Комерцијалне 

банке АД, телефон/факс 022 552 199, кога заступа вд директора Милан Кончаревић , (у 

даљем тексту:  наручилац),  

и 

2. _________________________________________, са седиштем у __________________, 

улица _________________________, матични број _____________, ПИБ 

_______________, број рачуна ___________________ , Назив банке _________________,  

телефон ___________, телефакс ____________, кога заступа _______________________, 

као најповољнији понуђач (у даљем тексту:  осигуравач),  

 

        Члан 1. 

Уговорне стране закључују овај Уговор по окончаном поступку јавне набавке мале 

вредности бр. Б1/19 и Одлуке директора наручиоца бр. _____ од ________.2019. године 

о додели уговора.  

 

       Члан 2. 

Предмет овог уговора је услуга ауто осигурања и осигурања имовине, за период 

01.04.2019. до 01.04.2020. године,  како је наведено у Конкурсној документацији и 

понуди изабраног понуђача - осигуравача број _____ од ______.2019. године (у даљем 

тексту: понуда).   

 

      Члан 3. 

Уговорена укупна цена за услуге осигурања из чл.2. овог уговора  износи 

_____________ динара, без пореза на додату вредност, за плаћање у 12 месечних рата, 

без камате.                                                               

Укупна цена, са порезом на додату вредност, износи ____________ динара.  

 

        Члан 4. 

Наручилац ће месечни износ осигурања у износу од ______________ динара уплатити 

на рачун осигуравача до ___-ог у месецу за текући месец. 

Са првом ратом се плаћа порез на имовинска осигурања. Осигурање моторних возила 

(ауто одговорнст) се плаћа приликом регистрације сваког од возила. 

 

                                                             Члан 5. 

У случају постојања штете која је обухваћена полисама осигурања осигуравач ће 

исплату накнаде штете извршити у року од ____ дана рачунајући од дана пријема 

документације и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.  

         

             Члан 6. 

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати првенствено споразумно, а у случају 

немогућности решавања спора мирним путем  уговара се надлежност  Привредног суда 

у Сремској Митровици. 
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Члан 7. 

     Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 

примерка .  

 

 

 

          ЗА ОСИГУРАВАЧА                                                      ЗА     НАРУЧИОЦА                                                                                                                                                                                                                                                                             

       ______________________                                              _____________________  

 

 

Напомене: 

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

понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен доставити Управи за јавне набавке  

доказ негативне рефренце. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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 техничкимспецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена:  достављање овог обрасца није обавезо. 
 
 

      Датум                                                                          Потпис понуђача 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 
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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 ауто осигурања и осигурања имовине, за период 

01.04.2019. до 01.04.2020. године, јавна набавка бр. Б1/19, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

      Датум                                                                          Потпис понуђача 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 

 
 

Напомена: услучају 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. 

тачка2)Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ  

ПОНУДА ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ 

ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  
  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(подаци из АПР-а)  

 

Пословно име   

Скраћено пословно име  

Правна форма  

Седиште  

Општина  

Место  

Улица и број  

ПИБ  

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  

бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач дајем  

 

И З Ј А В У 

  

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку мале  

вредности услуга ауто осигурања и осигурања имовине (Редни број ЈН МВ Б1/19, 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам ималац права 

интелектуалне својине.  

  

 

 

 

                                                                                                        П О Н У Ђ А Ч  

                                                                М.П.                    ___________________________  

                                                                                               (потпис овлашћеног лица)  

  

 


