
 
Ј.П.”Ковински комуналац “Ковин 

Соње Маринковић 6. 

Број : 02-658/5-16 

Дана: 03.03.2016. 

К О В И Н 

 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” 124/12, 14/15 и 68/15 ) 

јавног позива и конкурсне документације за набавку услуге осигурања број II-009/1-16, објављене на 

Порталу Управе за јавне набавке од 03.03.2016.године, наручилац ЈП “Ковински комуналац” Ковин, 

објављује  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Мења се конкурсна документација за набавку услуге осигурања број II-009/1-16 и то: 

 

- страна 42/51 мења се Модел уговора за II партију тако што се бришу тачке 1. и 2. (уговорне стране) 

после наслова УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ПАРТИЈА БРОЈ II – осигурање 

моторних возила 
Прилог ове измeне: Измењен Модел уговора за II партију 

 

 

 

- страна 48/51 уместо: 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр I-

013/1-16 – набавка програмских пакета и информационих система” може се упутити наручиоцу 

лично или на адресу ЈП “Ковински комуналац” Ковин, Соње Маринковић 6. или путем e-mail 

javne.nabavke@jpkk.rs радним даном (понедељак-петак) од 07:00 до 15:00 часова. 

 

Мења се и гласи: 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр I-

009/1-16 – набавка услуге осигурања” може се упутити наручиоцу лично или на адресу ЈП “Ковински 

комуналац” Ковин, Соње Маринковић 6. или путем e-mail javne.nabavke@jpkk.rs радним даном 

(понедељак-петак) од 07:00 до 15:00 часова. 

 

 

У складу са одредбама члана 63.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  бр. 124/12, 

14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне документације за јавну набавку услуге 

осигурања број II-009/1-16, и постаје њен саставни део. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

ЈП '' Ковински комуналац'' Ковин 

Број: ____________ 

Дана:____________.године 

К о в и н 

 

 

1. ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин, Соње Мариковић број 6, текући рачун број 160-9949-08 

код Банца ''Интеса''  АД Београд ПЈ Панчево – Ковин, матични број 08252050, шифра делатности 

3600, ПИБ 102011882, кога заступа в.д.директора Урош Јовановић дипл.инж.арх.(у даљем тексту: 

Осигураник), са једне стране и 

2.__________________________________________са седиштем у ________________________ 

улица__________________________________број_____,текући рачун број _______________________ 

код_________________________,матични број ____________________, ПИБ_________________, 

кога заступа____________________________(у даљем тексту: Осигуравач) 

 

под следећим условима закључују: 
 

 

УГОВОР  О  ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА    

ПАРТИЈА БРОЈ II – осигурање моторних возила 

 

Члан 1. 

Уговорене стране констатују: 

- да је Осигураник (Наручилац) на основу Одлуке и Позива за доделу набавке услуге осигурања у 

поступку јавне набавке мале вредности број II-009/1-16 од 03.03.2016.године започео поступак јавне 

набавке мале вредности. 

- да је Осигураник (Наручилац) у складу са Законом о јавним набавкама на основу понуде 

Осигуравач (Понуђача) број ___________ од __________године и Одлуке о додели уговора број 

_____________ од __________ 2016.године, изабрао Осигуравача  

_____________________________________________за пружање услуге осигурања моторних возила у 

периоду од годину дана од дана потписивања уговора. 

 

 

Члан 2. 

Предмет овог Уговора је пружање услуге осигурања моторних возила - II партија, за потребе 

ЈП '' Ковински комуналац '' Ковин  у периоду од годину дана од дана потписивања уговра од стране 

Осигуравача ________________________________________________________, а све према понуди  

број ________________ од ____________2016.године и полисама осигурања које чине саставни део 

овог Уговора.  

У случају неслагања неке одредбе општих или посебних услова и неке одредбе полисе 

примениће се одредбе полисе, а у случају неслагања неке штампане одредбе полисе и неке њене 

рукописне одредбе примениће се ова последња. 

 

 

 

 

 
Страна 2 од 4 
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Члан 2.а 

ПОНУЂАЧ за набавку _________________________________________________ (опис услуге) 

ангажује ПОДИЗВОЂАЧА ______________________________________________ . (напомена: овај 

став се попуњава и биће наведен ако понуђач ангажује подизвођача) 

ПОНУЂАЧ је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом извршења 

послова предвиђених овим уговором. 

У уговору Подизвођач __________________________________ (навести назив Подизвођача) 

учествује у делу јавне набавке на пословима:______________________________________________. 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је ______%. или 

Привредни субјекти_______________________________________________________наступају 

као група Понуђача у јавној набавци (опис услуге) на основу Споразума којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (напомена: овај став се 

попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група понуђача). 

 

Члан 3. 

За извршене услуге осигурања моторних возила  овог уговора, Осигуравач је дужан да изда 

фактуру. Осигураник се обавезује да укупан износ премије плати Осигуравачу на основу 

испостављене фактуре у року од ________ дана од дана пријема исте.  

Осигураник се обавезује да ће премију осигурања уплаћивати Осигуравачу по закљученим 

полисама након издавања фактура од стране Осигуравача у складу са понудом Осигуравача број 

_____________ од ____________2016.године. 

Укупно уговорена новчана вредност не може прећи вредност планираних средстава из плана 

јавних набавки Осигураника за 2016.годину која износе _______________ динара без обрачунатог 

ПДВ-а за II партију (попуњава Осигураник).  

 

Члан 4. 

 Уговорне стране су у обавези да се приликом реализације овог уговора понашају савесно и у 

складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се штите интереси друге уговорне стране.  

 

Члан 5. 

Уговорне стране су у обавези да једна другу благовремено обавештавају о променама у 

пословању које могу утицати на овај уговорни однос и извршење уговорних обавеза.  

 

Члан 6. 

 Осигуравач се обавезује да моторна возила осигурава у складу са важећим условима за 

осигурање моторних возила. 

 

Члан 7. 

 Осигураник се обавезује да Осигуравачу пружи потребну помоћ при снимању и процени 

насталих штета, као и при комплетирању података потребних за утврђивање штете. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају продаје или другог облика отуђења осигураног 

возила Осигураник обавестити Осигуравача у року од 10 (десет) дана од дана продаје или другог 

облика отуђења. 

 

Члан 9. 
 Измене и допуне Осигураник и Осигуравач могу вршити искључиво анексом у писаној 

форми. 
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Члан 10. 

 Осигураник задржава право на једнострани раскид уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза од стране Осигуравача, а Осигуравач у случају неизвршавања уговорених обавеза од стране 

Осигураника. 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и другим прописима 

који регулишу ову област. 

 

Члан 12. 

 Уговорене стране сагласне су да ће сва евентуална спорна питања решавати договором, а у 

супротном, уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву. 

 

 

Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака странка задржава по 

два.  

 

 

 

                     За Осигураника,        За  Осигуравача, 

          ________________________                                             ________________________ 

 

 

 

 

Напомена: 

Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) и овери печатом чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. 

У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује и оверава пецатом 

понуђач, а у слуцају подношења заједницчке понуде  уговор потписује и оверава печатом онај 

понуђач који је овлашћен да у име свих понуђача из групе понуђача  сагласно споразуму који је група 

понуђача доставила уз понуду 

У слуцају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједницке понуде у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи. 
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