
 

 
Број: ЈН 15/17/ЈНМВ 
Датум: 16.05.2017.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник 
Републике Србије бр. 124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац 
врши: 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  УСЛУГА  
Услуге осигурања, по партијама 

Број ЈН: 15/17/ЈНМВ 
 

Дана 15.05.2017. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  
објављен је позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у 
поступку јавне набавке мале вредности, број 15/17/ЈНМВ, у којој Наручилац 
врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 15/17/ЈНМВ мењају се следећа 
поглавља: 
- I I I Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара- за партију 4: Осигурање усева и плодова на стр. 37. 
Конкурсне документације 

VI Образац понуде- на страни 35 конкурсне докментације – ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  Услуге  осигурања – Партија 4:  Осигурање усева и плодова 

VII МОДЕЛ УГОВОРА- Партија 4- на страни 49-52 конкурсне 
документације. 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
Рок за достављање понуда остаје исти : 25.05.2017. године до 12,00 часова. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

 

Предмет јавне набавке број 15/17/ЈНМВ су услуге – Услуге осигурања, по партијама 

ПАРТИЈА 4: Осигурање усева и плодова 

 

Партијом се захтева осигурање усева, на парцелама које су добијене на коришћење (у закуп) од 

Општинске управе Суботица, у КО Доњи град, бр. Парцеле 38189, број листа непокретности 21401. 

Укупна површина парцеле је 46,9540 ha а у структури култура су заступљене : 35,0000 ha уљана 
репица и 11,9540 ha пшеница. 
 
Осигуравајуће покриће је од основних ризика: град, пожар и гром. 
 
Закључена сума осигурања предствља максималну обавезу осигуравача, а износ 
накнаде из осигурања се рачуна у односу на закључену суму осигурања. 
 
Настале штете услед остварења ризика до 5% се не признају. Оштећења усева 
преко 5%, у случају остварења осигураног ризика се плаћају у целости, без 
примене одбитне франшизе. 
 

 
Табела 1-  Преглед премије осигурања по културама: 

 

Култура 
Површина 

(ha) 
Принос 
(kg/ha) 

Цена 
(din/kg) 

Сума 
осигурања 

(дин) 

Премија 
без пореза 

(дин) 

Премија са 
порезом 

(дин) 

1 2 3 4 5 6 7 

Уљана 
репица 

35,0000 3.000,00 45,00 
4.725.000,00   

Пшеница 11,9540 6.000,00 20,00 1.434.480,00   

УКУПНО 46,9540   6.159.480,00   

 
Премија се плаћа у 2 рате: прва рата у износу од 5% закључене премије са 
порезом 15 дана од дана закључења полисе, а остатака након скидања усева 
предвиђених агротехничким роком. Предлажемо да рокови плаћања друге рате 
буду за уљану репицу  до 15.07.2017. године и за пшеницу до 15.08.2017. године. 
 
Све остале одредбе везане за осигурање ове партије ће се примењивати у складу 
са општим и посебним условима осигурања усева и плодова осигуравача који 
добије право да закључи полисе осигурања. 
 
 
 
          Место и датум:                                                            Понуђач: 
 
 
______________________           М.П                  ______________________ 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  Услуге  осигурања –  
Партија 4:  Осигурање усева и плодова 
 

 
Укупна премија без пореза  
 

 
 

Укупна премија са порезом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
(не може бити  дужи од 45 дана, рачунајући од 
дана пријема фактуре од стране осигуравача. 

____________ дана рачунајући од 
дана пријема фактуре од стране 
осигуравача  

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

 
________ дана рачунајући од дана 
отварања понуда 

 
Рок извршења услуге 
 

Премија се плаћа у 2 рате: прва 
рата у износу од 5% закључене 
премије са порезом 15 дана од 
дана закључења полисе, а 
остатака након скидања усева 
предвиђених агротехничким роком. 
Рокови плаћања друге рате  за 
уљану репицу  до _____.2017. 
године и за пшеницу до 
______2017. године. 
 

 
Начин извршења услуге 

Понуђач је дужан да у случају 
настанка осигураног случаја који је 
предмет јавне набавке , услугу обави 
благовремено, квалитетно, у складу 
са општим и посебним условима 
осигурања усева и плодова 
осигуравача . 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 



VII МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија 4 

 
Закључен између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна .................................................. 
кога заступа...................................................................  
(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  сагласно констатују: 
 -да је Осигураник као наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012,14/2015,68/2015) и подзаконским 
актима, спровео поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 15/17/ЈНМВ чији је 
предмет Набавка услуга осигурања, по партијама- Партија 4 : Осигурање усева 
 -да је Осигуравач, на основу позива за достављање понуда, објављеног на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Осигураника, дана 15.05.2017. године, доставио 
понуду број ______ која у потпуности испуњава услове из Конкурсне документације,налази 
се у прилогу и саставни је део овог уговора. 
           Истовремено  са овим уговором, уговорне стране , закључују и полису осигурања , 
на период од 12 месеци,тј. краће од 12 месеци код осигурања усева и плодова, која је у 
свему у складу са понудом Осигуравача. 
 
  

Члан 2. 
 

 Уговорне стране су сагласне да су предмет овог Уговора  услуге   осигурања усева, 
у свему према усвојеној понуди Осигуравача број_______од_________. Осигуравајуће 
покриће  је од основних ризика. Град, пожар и гром. 
          Уговорена вредност за услуге из тачке 1. овог уговора износи 
______________________ динара без пореза.  
Уговорена вредност за услуге из тачке 1. овог уговора износи ______________________ 
динара са порезом.  
 
 

Валута услови плаћања и обавезе осигураника 
Члан 3. 

Уговорена вредност из става 1. ове тачке исплаћиваће се у 12 једнаких месечних рата, тј. У 
две (2) месечне рате код осигурања усева и плодова.  
         Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2017.годину 
(Финансијским планом за 2017.годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 
2017.години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у 
финансисјком плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 
2017.годину. 



За део реализације уговора који се одоси на 2018. Годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018. 
Годину (Финансијским планом за 2018. Годину). Дакле, обавезе Осигураника из овог 
уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
финансијских средстава која ће Осигуранику бити одобрена за наредну буџетску годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 4. 

 
Осигуравач се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу 
бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без пореза. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Осигураник ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
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 чија је 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 о осигурању лица од последица настанка осигураног 
случаја чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 6. 
            Осигуравач је дужан да по пријави настанка осигураног случаја  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. 

        Премија се плаћа у 2 рате: прва рата у износу од 5% закључене премије са 
порезом 15 дана од дана закључења полисе, а остатака након скидања усева 
предвиђених агротехничким роком. Рокови плаћања друге рате  за уљану репицу  
до _____.2017. године и за пшеницу до ______2017. године. 

 
Члан 7. 

Закључена сума осигурања предствља максималну обавезу осигуравача, а износ 
накнаде из осигурања се рачуна у односу на закључену суму осигурања. 
 
Настале штете услед остварења ризика до 5% се не признају. Оштећења усева 
преко 5%, у случају остварења осигураног ризика се плаћају у целости, без 
примене одбитне франшизе. 

Члан 8. 



 

        Ако Осигуравач услуга закасни са пружањем услуга, односно не пружи услуге у 
уговореном року, дужан је да за сваки дан закашњења плати осигуранику казну у износу од 
1% од укупне вредности уговорене суме. 
       Осигуравач не плаћа уговорну казну ако докаже да није крив за закaшњење у пружању 
услуга. 
  

Члан 9. 
           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 30 дана. 
 У случају раскида уговора,  уговорне стране ће извршити коначан обрачун премије 
осигурања за извршене услуге до дана раскида уговора. 
 

Члан 10. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивња  од стране овлашћених представника 
уговорних страна и закључује се на период од 12 месеци. 
  

Члан 11. 

Све остале одредбе везане за осигурање ове партије ће се примењивати у складу 
са општим и посебним условима осигурања усева и плодова осигуравача који 
добије право да закључи полисе осигурања. 

Члан 12. 
 

            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 13. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава  по два примерка. 
  
 
   За Осигураника       За Осигуравача  
____________________                                                   __________________   
                      
НАПОМЕНЕ: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, у моделу уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке 
понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 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 модел уговора 


