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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: IV-404-134/2017 

Дана: 19.04.2017. г 

С уботица, 

Трг слободе  бр. 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1.  и 5. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије» број 124/2012,  14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

ЈНМВ К 13/17 

 

 
Наручилац је дана 11.04.2017. године објавио  на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца позив за подношење понуде и Конкурсну документацију 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге осигурања број ЈНМВ К 

13/17, у којој Конкурсној документацији Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

 
 У поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНE NАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА, код ДОДАТНИХ УСЛОВА у тачци 2. Да Понуђач располаже 

неопходним пословним капацитететом (страна 5/73) у тачци 2. Доказ: мења се и 

гласи: „ 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

2.1. Да понуђач има закључен уговор о 

реосигурању 

 

2.1. Фотопију уговора о реосигурању, или 

2.2. Фотокопију прве и последње стране 

уговора о реосигурању, под условом да је 

уговор важећи, или  

 

 2.3. Изјаву Понуђача да има важећи уговор 

о реосигурању, која је потписана од стране 

овлашћеног лица Понуђача и садржи печат 

Понуђача и датум састављања, или  

  

2.4.  Изјаву о реосигурању, дата од стране 

Друштва за реосигурање, која је потписана 

од стране овлашћеног лица Друштва за 
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реосигурање и садржи печат и датум 

састављања.  

„ 

II 

 МЕЊА СЕ члан 7. Модела уговора и гласи (strana 23/73): 

  „Члан 7. 
   Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних 

уговорених интереса за које је Осигуравач издао и Осигуранику предао полисе 

осигурања, а према спецификацији елемената за осигурање и понуде Осигуравача. 

Осигурање из члана 2. осим за пословне просторе ће почети тећи од 01.06.2017. 

године. 

Осигурање из члана 3. ће почети тећи од 19.07.2017. године.   

Осигурање из члана 4. ће почети тећи од 01.06.2017. године. 

Осигурање пословних простора почиње тећи од 03.07.2017. године. 

Осигурање запослених траје свих 24 сата у току дана. 

Осигурање траје 12 месеци од дана када почне да тече посебно за имовину, лица 

и возила. 

 Изузетно, Осигуравач је дужан да на захтев Наручиоца потпише анекс уговора о 

продужењу рока важења уговора под истим условима за најдуже три месеца, због 

потребе  обезбеђивања континуитета у пружању предметне услуге, у ситуацији када 

Наручилац због објективних околности није у могућности да на други начин обезбеди 

континуитет у пружању предметне услуге.“ 

 

 Због напред наведеног наручилац ће сачинити нови МОДЕЛ УГОВОРА, те 

се позивају понуђачи да попуне и приложе модел уговора, који се налази у прилогу 

ове Измене конкурсне документације. 

 

III 

 У поглављу VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ мења са тачка 3. (страна 27/73) и гласи: 

  

 “3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Рок за подношење понуда је 04.05.2017. године до 11:00 часова. 

 Понуда коју Наручилац прими по протеку наведеног рока, сматраће се 
неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 

 Отварање понуда ће се обавити дана 04.05.2017. године у 13:00 часова, у 
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, канцеларија број 210. Отварању 
понуда може учествовати свако заинтересовано лице. Представник понуђача може 
активно да учествује у поступку отварања понуда под условом да своје овлашћење за 
учешће  преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 

IV 

  

 У СПЕЦИФИКАЦИЈИ  УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА И 
ВОЗИЛА ЈНМВ К 13/17 мења се ПОНУДА 1. (стране од 41/73 до 45/73) и то у делу 
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периода трајања осигурања, речи: “за период 1.5.-3.7.2017 до 1.5.-3.7.2018.“ замењу се 

речима: „за период 1.6.-3.7.2017 до 01.6.-3.7.2018.“. 

 Мења се  тачка 3. напомене ПОНУДЕ 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА 

ИМОВИНЕ (ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА, страна од 42/73) и гласи:  

 „3. Трајање осигурања: Од 01.06.2017. године, а за Пословни простор од 

03.07.2017. године. Уговор о осигурању имовине се закључује на годину дана.“ 

 Иза тачке 5. напомене ПОНУДЕ 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА 

ИМОВИНЕ (ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА, страна од 42/73) додају се нове тачке,  које гласе: 

 6. “Покриће допунских ризика поплаве, бујице и високе воде треба да буде 

предвиђено за сваки појединачни објекат на први ризик - сума осигурања 1.000.000,00 

динара. 

Покриће допунског ризика излива воде из водоводних и канализационих цеви треба да 

буде предвиђено за сваки појединачни објекат на први ризик - сума осигурања 

100.000,00 динара. 

 7. Посл-производна хала се налази у оквиру Привредне зоне Мaли Бајмок у 

Суботици, ул. 13. Нoва бр. 12. Хала је приземна у површини цца 1750 м2, а у делу од 

цца 280 м2 је П+1. Приземни део хале је производни, а спратни део је са 

канцеларијским простором. 

Носећа конструкција објекта је армиранобетонска (стубови и кровни носачи), а испуна 

(зидови) су сендвич термо-панели монтирани на лицу места и прихваћени од стране 

челичних међуносача. Кровни покривач је такође термо панелни. 

На објекту постоји противпожарна заштита изведена у складу са Елаборатом о 

противпожарној заштити, са са спринклер системом и аутоматским системом за дојаву 

пожара. Објекат је покривен видео-надзором са 11 камера. „ 

V 

  

 У СПЕЦИФИКАЦИЈИ  ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СУБОТИЦА – ПОНУДА 3. – СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 
 1. Под редним бројем 1., 3., и 5. мењају се датуми до којег су возила 

регистрована те се бројеви: „19.01.2017.“ године замењују бројевима: „19.01.2018.“   

 2. Под редним бројем 2. мења се датум до којег је возило регистровано, те се 

број: 29.01.2017. године“ замењује бројем: „29.01.2018.„ 

 3. Под редним бројевима 4., 6., ,7., 8. и мењају се датуми до којег су возила 

регистрована те се бројеви: „20.01.2017.“ године замењују бројевима: „20.01.2018.“ 

 4. Под редним бројем 11. мења се датум до којег је возило регистровано, те се 

број: 02.04.2017. године“ замењује бројем: „02.04.2018.„ 

 5. Под редним бројем 17. мења се датум до којег је возило регистровано, те се 

број: 09.04.2017. године“ замењује бројем: „09.04.2018.„ 

 6. Под редним бројем 27. мења се датум до којег је возило регистровано, те се 

број: 02.02.2017. године“ замењује бројем: „02.02.2018.„ 

 7. Под редним бројевима 31., 32. 33.,  и 34.. и мењају се датуми до којег су 

возила регистрована те се бројеви: „22.03.2017.“ године замењују бројевима: 

„22.03.2018.“ 

 8. Носивост возила под редним бројем 15.  (страна 47/73)  је 550 кг. 

 9.   Носивост возила под редним бројем 22.  (страна 48/73)  је 730 кг.  
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 У СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СУБОТИЦА 2017-2018 ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА ЗА 

ТРАКТОР 
 1. Под Под редним бројем 1. мења се датум до којег је возило регистровано, те се 

број: „24.12.2016.“ године замењује бројем: „24.12.2017“ 

 2. Под редним бројевима 2. и 3. мењају се датуми до којег су возила 

регистрована, те се бројеви: „26.12.2016. године“ замењује бројевима: „26.12.2017.“ 

 

  

 У текстуалном делу иза става 6 додају се нови ставови, који гласе: 

 „Ради упоредивости понуда, осигуравачи треба да користе каталошке вредности 

Ауто-мото савеза Србије за свако поједино возило са списка. 

 

 Покриће треба да обухвати ризик лома стакала на возилима.“ 

 

 

 Због напред наведених наручилац ће сачинити нови ОБРАЗАЦ - 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЛИЦА И ВОЗИЛА 
ЈНМВ К 13/17, (страна од 39/73 до 50/73) те се позивају понуђачи да попуне и приложе 

образац који се налази у прилогу ове Измене конкурсне документације. 

VII 
  

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 

 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

ЈНМВ К 13/17 
           Закључен између: 

 

1. Градске Управе, Града Суботице, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 

матични број 08070695, као наручиоца услуге (у даљем тексту: Осигураник) 

коју заступа начелник Ушумовић Давчик Марија, мастер правник, с једне 

стране и  

2. ______________________________, __________________, 

___________________________,  ПИБ. ________________, матични број 

_______________ као извршиоца услуге (у даљем тексту: Осигуравач) које 

заступа рег. директор – _____________________, по следећим условима: 

са ________________________________________________________________ 

као члан  групе понуђача, 

са ________________________________________________________________ 

као подизвођачем, 

Члан 1. 

 
 Предмет уговора су у свему према спецификацији: 

1. осигурање имовине – зграда Градске куће, зграда Нове општине, 

зграде месних канцеларије,  зграда Синагоге, Касарне Петар Драпшин 

и Војни комплекс Радановац,  Касарна Коста Нађ, Дом војске, објекат 

Жута кућа – Учитељски факултет на мађарском језику, Базен СРЦ 

Прозивка, Спортски објекат Мала Босна, Наша Радост обданишта, 

Клуб Геронтолошки Бајмок, Складишта (2  контејнера за избеглице), 

Тук угарнице (3 објекта за п. избеглица), осигурање пословних 

простора и објекти месних заједница заједница, Пословно поризводна 

хала за монтажу машинксих и електромашинских елемената и  

механичку опрему, опрему, рачунаре са  припадајућом опремом, 

стакала на објектима, према Понуди 1. – од ___.__.2017. године, према 

спецфикацији; 

2. осигурање запослених у Градској управи и другим органима Града 

Суботице, према Понуди 2, од ___.__.2017. године,  према 

спецификацији; 

3. осигурање возила Градске управе, у свему према спецификацији 

Осигураника и Понуди 3. понуђача - осигуравача од ___.__.2017. 

године, према спецификацији.  

Уговорне стране сагласно утврђују да се овај Уговор додељује Осигуравачу 

_________________________________, из __________________, 

___________________________,    као Понуђачу, који је у поступку јавне набавке мале 

вредности за услугу осигурања, спроведеним под бројем ЈНМВ К 13/17, по Одлуци о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности број IV-404-134/2017 од 11.04.2017. 

године, према критеријуму из конкурсне документације поднео најповољнију понуду, и 

чија понуда је одговарајућа и прихватљива. 
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Члан 2. 
Осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава грађевинске објекте 

зграду Градске куће, зграда Нове општине, зграде месних канцеларије,  зграду 

Синагоге, Касарну Петар Драпшин и Војни комплекс Радановац,  Касарну Коста Нађ, 

Дом војске, објекат Жута кућа – Учитељски факултет на мађарском језику, Базен СРЦ 

Прозивка,  Спортски објекат Мала Босна, Наша Радост обданишта, Клуб Геронтолошки 

Бајмок, Складишта (2  контејнера за избеглице), Тук угарнице (3 објекта за п. 

избеглица), Пословно поризводна хала за монтажу машинксих и електромашинских 

елемената, осигурање пословних простора и објекти месних заједница и  механичку 

опрему, опрему, рачунаре са  припадајућом опремом, стакала на објектима, у свему 

према условима из спецификације. 

           Укупан износ премије осигурања имовине из става 1. овог члана износи 

_______________ динара без пореза,  (словима: 

__________________________________________________________________ и __/100) а 

са порезом износи _______________ динара (словима: 

___________________________________________________________________________ 

динара и ___/100) и идентична је са ценом дате од стране Осигуравача у понуди од дана 

__.__.2017. године. 

Члан 3. 
Осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава запослене у Градској 

управи и у другим органима Града Суботице  према  Понуди 2. – спецификацији 

осигурања лица,  која чини саставни део Уговора, према следећим условима осигурања: 

Годишњи износ премије осигурања  370 лица  износи  _____________ динара, 

(словима: _____________________________________ динара и ___/100),  ослобођен је 

плаћања пореза и идентична је са ценом дате од стране Осигуравача дана ___.__.2017. 

године. 

Члан 4. 
Осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава возила Градске управе 

Града Суботице и то 39 путничка возила и 1 теретно - доставно возило, 2 трактора и 3 

прикључна возила за трактор, у свему према условима из спецификације Наручиоца и 

понуди 3 – спецификација осигурања моторних возила  Осигурача од ___.__.2017. 

године.   

Укупан износ годишње премије осигурања возила из става 1. овог члана, износи 

_______________ динара без пореза (словима:  

__________________________________________________ динара и ___/100) а са 

порезом износи ___________ динара (словима: ________________________________ 

динара __/100) и идентична је са ценом дате од стране Осигуравача дана __.__.2017. 

године. 

 Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и 

новостечена возила Осигураника у време трајања овог уговора. 

 

Члан 5. 
 Укупан износ годишње премије осигурања из члана 1. овог Уговора износи 

_________________________ динара без пореза (словима: 

___________________________________________________________ динара и ___/100),  

а са пореза износи ____________________ динара (словима: 

___________________________________________________________ динара и ___/100). 

 Осигуравач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 

слободе 1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, броја рачуна 840-27640-46,  

Народна банка, Упрва за трезор. 
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 Реализација уговорене вредности ће се у 2017. години вршити до износа 

расположивих средстава у Финансијском плану и Плану набавки Градске управе за 

2017. годину. Обавезе које доспевају у 2018. години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 6. 
   Понуда – рекапитулација за осигурање, Понуда 1  - Спецификација осигурања 

имовине, Понуда 2 – спецификација осигурање лица и  Понуда 3 – Спецификација 

осигурања возила, поднета од стране  Осигуравача дана ___.___.2017. године и Подаци 

за грађевинске објекте и опрему Службе за финансије по набавној вредности на дан 

31.12.2016. године, подаци за пословне просторе и објекте месних заједница,  чине 

саставни део овог Уговора. 

 

Члан 7. 
   Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради заштите оних 

уговорених интереса за које је Осигуравач издао и Осигуранику предао полисе 

осигурања, а према спецификацији елемената за осигурање и понуде Осигуравача. 

Осигурање из члана 2. осим за пословне просторе ће почети тећи од 01.06.2017. 

године. 

Осигурање из члана 3. ће почети тећи од 19.07.2017. године.   

Осигурање из члана 4. ће почети тећи од 01.06.2017. године. 

Осигурање пословних простора почиње тећи од 03.07.2017. године. 

Осигурање запослених траје свих 24 сата у току дана. 

Осигурање траје 12 месеци од дана када почне да тече посебно за имовину, лица 

и возила. 

 Изузетно, Осигуравач је дужан да на захтев Наручиоца потпише анекс уговора о 

продужењу рока важења уговора под истим условима за најдуже три месеца, због 

потребе  обезбеђивања континуитета у пружању предметне услуге, у ситуацији када 

Наручилац због објективних околности није у могућности да на други начин обезбеди 

континуитет у пружању предметне услуге. 

 

Члан 8. 
 Осигуравач је дужан да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 

дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење 

посла. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање у десном доњем углу на последњој линији. 

  Осигуравач је дужан да уз меницу достави уредно попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним 

номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без 

обрачунатог пореза, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» 

«безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија 

картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон 

депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Ако се за време  трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице  за добро извршење посла мора да се продужи. 

Осигураник може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 

случају ако Осигуравач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 
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 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског 

обезбеђења ће бити враћено. 

Члан 9. 
Осигураник се обавезује да по издатим полисама осигурања и фактурама 

испостављеним од Осигуравача  из члана 2. и 3. овог Уговора, врши плаћање премије 

осигурања месечно, у 12 једнаких рата. 

Плаћање пореза на премију обрачунаће се приликом исплате прве рате у складу 

са Законом о осигурању. 

 Премију осигурања из члана 4. овог Уговора ће Осигуравач плаћати приликом 

регистрација возила. 

 

Члан 10. 
Осигураник је дужан да током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим 

околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем и да га 

обавести о наступању осигураног случаја. 

 

Члан 11. 
Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја пружи осигуранику 

правовремену и ефикасну услугу при оцени, ликвидацији и исплати накнаде штете, 

односно уговорене накнаде из осигурања. 

Осигуравач је дужан да обезбеди да стручни проценитељ стоји на располагању  

осигураницима 24 сата и излазе на лице места  одмах по позиву.  

 

Члан 12. 
Осигуравач је обавезан да Осигуранику исплати накнаду из осигурања у року од 

____ дана, од дана када Осигуравачу достави комплетну документацију о штетном 

догађају.  

Члан  13. 
 Податке о осигурању који су садржани у полисама, Осигуравач не може 

користити у виду брошура, проспеката и слично, за време трајања осигурања нити 

након истека истог. 

 Осигуравач нема право упућивања Осигураника у тачно одређену сервисну 

радњу, да изврши поправке својих средстава, осим ако Осигураник нема закључен 

уговор по јавној набавци са одређеним сервисом. 

 Осигуравач ће према потреби осигураника издавати полисе помоћи на путу и 

зелени картон за оне земље за који је исти потребан. 

 

Члан 14. 
 Осигураник може једнострано раскинути уговор у случају да Осигуравач не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обевезе, писменим 

захтевом Осигураника. 

 

Члан 15. 
 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову 

област. 

 

 

Члан 16. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са 
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одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи висину премија осигурања (осим у случају 

бонуса или малуса код аутоодговорности), која мора бити фиксна током важења 

Уговора. 

Члан 17. 

 Наручилац може повећати обим предмета уговора о јавној набавци без 

спровођења поступка јавне набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора, у случају набавке нових некретнина, нових возила или запошљавању нових 

лица. 

Члан 18. 
Давалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана 

настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 19. 
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим 

променама које могу утицати на реализацију овог уговора. 

У случају промене услова осигурања, за време трајања уговора о осигурању, 

Осигуравач ће примењивати повољније услове за Осигураника. 

 

Члан 20. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настала у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања уговара се 

надлежност Суда у Суботици. 

 

Члан 21. 
Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих Осигураник 

задржава 6 (шест) примерака, а Осигуравач 1 (један) примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране 

уговарача. 

 

 

 
 

 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 

печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 
 

 

 

 

ОСИГУРАВАЧ  ОСИГУРАНИК 
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 

ОСИГУРАЊА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ, 

СУБОТИЦА, ТРГ СЛОБОДЕ бр. 1. 

БРОЈ ЈНМВ К 13/17 
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Република Србија                                                                      Назив и седиште понуђача: 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица                                                                                                                             __________________________________ 

Наручилац:  Градска управа                                                                                                     Адреса ____________________________ 

Број:   ЈНМВ К 13/17                                                                                                                 Контакт особа   _____________________ 

24000 Суботица, Трг Слободе 1                                                                                               Телефон ___________________________ 

                                                                                                                                                     Датум састављања понуде ____________ 

 

П  О Н У Д А - РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ЗА ОСИГУРАЊЕ ЈНМВ К 13/17 

Ред.бр Назив Укупан износ премије 

без ПДВ-а 

Порез Укупан износ премије 

са порезом 

1. Понуда 1 за осигурање имовине    

2. Понуда 2 за осигурање запослених    

3. Понуда 3 за осигурање возила    

 Укупно:    

Напомена: 1.обавезно у спецификације унети појединачне цене а збирну цену у образац понуде; 

2.обавезно попунити у обрасцима спецификације сваку ставку; 

3.понуду сачинити према спецификацијама које су саставни део документације уношењем података у рубрику износ премије и напомена; 

4.цене исказати у динарима без ПДВ-а; 

5.премије осигурања исказати на годишњем нивоу у спецификацијама и збирно у Понуди- рекапитулацији; 

6.у понуђену цену обавезно урачунати све трошкове и попусте понуђача; 

7.понуђач мора да поднесе понуду за све ставке, мора попунити све ставке у спецификацијама и рекапитулацији; 

8.уговор о осигурању се закључује на одређено време на годину дана, са годишњим обрачуном премије,на начин предвиђен у конкурсној 

документацији ;  

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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PONUDA 1. - S P E C I F I K A C I J A   O S I G U R A NJ A   I M O V I N E      
(OBJEKTI  I OPREMA) PREMIJA NAPOMENA 

Rizik Predmet osiguranja Širina pokrića Način osiguranja Suma osiguranja Za period 1.6.-3.7.2017 do 1.6.-3.7.2018. 

OSNOVNI RIZICI UGOVORENA VRED. 1.     2.635.584.816,40 

OSNOVNI RIZICI UGOVORENA VRED. 2.         3.172.178.578,77 

POPLAVE, BUJICE I V. VODE NA PRVI RIZIK 1. i 2.      1.000.000,00 

IZLIV VODE IZ INSTAL. NA PRVI RIZIK 1. i 2.        100.000,00 

OTKUP AMORTIZACIJE     

GRAĐEVINSKI 
OBJEKTI 1. Ostali 
objekti 2. Poslovni 

prostor 

POPUST         

OSNOVNI RIZICI UGOVORENA VRED. 125.175.581,82 

IZLIV VODE IZ INSTAL. NA PRVI RIZIK 1.000.000,00 

OTKUP AMORTIZACIJE     
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POPUST         

1. Za vrstu osiguranja CIVIL - požar  građevinskih objekata potrebno je uraditi dve polise i to polisu na ugovorenu vrednost na osnovicu u 

iznosu 2.190.228.478,02 dinara za osnovni rizik prema knjigovodstvenim podacima za građevinske objekte (objekti, kasarne, mesne 

zajednice)  po nabavnoj  vrednosti na dan 31.12.2016. godine i polisu na fiksni način osiguranja za osnovni rizik , na osnovicu u iznosu od 

445.356.338,38 dinara za objekat Gradska kuća u Subotici,Trg Slobode 1, što u zbiru iznosi  2.635.584.816,40 dinara.  

Za Poslovni prostor je potrebno izraditi polisu osiguranja na knjigovodstvenu nabavnu vrednost na dan 31.12.2016. u iznosu od  
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3.172.178.578,77 dinara. 
Za sve objekte (objekti, kasarne, mesne zajednice, poslovni prostor, Gradska kuća) potrebno je uključiti i dopunske rizike poplave, bujice i 

visoke vode (na prvi rizik- 1.000.000,00 dinara) i izlivanja vode iz instalacija (na prvi rizik - 100.000,00 dinara). 

 

2. Za opremu (kancelarijska oprema i ostala oprema) potrebno je izraditi polisu za osnovni rizik na ugovorenu vrednost 125.175.581,82 

dinara (vrednost opreme na dan 31.12.2016.) i uključiti dopunski rizik izliva vode iz instalacija na prvi rizik- 1.000.000,00 dinara.  

  
3. Trajanje osiguranja: Od 01.06.2017. godine,a za Poslovni prostor od 03.07.2017. godine. Ugovor o osiguranju imovine se zaključuje na 

godinu dana.  

4. Najniža ponuđena cena-najmanji iznos premije (na 12 rata); navesti i druge uslove koji se nude kao što su: bonusi (popusti); specijalni 

uslovi; drugi uslovi         

5. Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o zaključenom ugovoru sa reosiguravačem.   
 6. “Pokriće dopunskih rizika poplave, bujice i visoke vode treba da bude predviđeno za svaki pojedinačni objekat na prvi rizik - suma 

osiguranja 1.000.000,00 dinara. 

Pokriće dopunskog rizika izliva vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi treba da bude predviđeno za svaki pojedinačni objekat na prvi 

rizik - suma osiguranja 100.000,00 dinara. 

7. Posl-proizvodna hala se nalazi u okviru Privredne zone Mali Bajmok u Subotici, ul. 13. Nova br. 12. Hala je prizemna u površini cca 

1750 m2, a u delu od cca 280 m2 je P+1. Prizemni deo hale je proizvodni, a spratni deo je sa kancelarijskim prostorom. 

Noseća konstrukcija objekta je armiranobetonska (stubovi i krovni nosači), a ispuna (zidovi) su sendvič termo-paneli montirani na licu 

mesta i prihvaćeni od strane čeličnih međunosača. Krovni pokrivač je takođe termo panelni. 

Na objektu postoji protivpožarna zaštita izvedena u skladu sa Elaboratom o protivpožarnoj zaštiti, sa sa sprinkler sistemom i automatskim 

sistemom za dojavu požara. Objekat je pokriven video-nadzorom sa 11 kamera. „ 

 

 

 
 

 

 

Datum  MP  Ponuđač  
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PONUDA 1 – OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I KOMBINOVANO OSIGURANJE 
RAČUNARA PREMIJA NAPOMENA  

Rizik 
Predmet 
osiguranja Širina pokrića Način osiguranja Suma osiguranja Za period od 01.06.2017.do 01.06.2018.  

OSNOVNI RIZICI 

OTKUP AMORTIZACIJE 

OTKUP ODBIT.FRANŠIZE 

MEHANIČKA 
OPREMA 

POPUSTI 

UGOVORENA 
VREDNOST 84.585.777,85 

 

OSNOVNI RIZICI 

OTKUP AMORTIZACIJE 

OTKUP ODBIT.FRANŠIZE 

OSIGURANJE 
OD RIZIKA 

LOMA MAŠINA I 
NEKIH DRUGIH 

OPASNOSTI 

OPREMA 

POPUSTI 

UGOVORENA 
VREDNOST 79.301.118,99 

   

OSNOVNI RIZICI 

OTKUP AMORTIZACIJE 

OTKUP ODBIT.FRANŠIZE 

KOMBINOVANO 
OSIGURANJE 
RAČUNARA 

EL.RAČUNARI  
SA 

PRIPADAJUĆOM 
OPREMOM 

POPUSTI 

UGOVORENA 
VREDNOST 47.282.560,59 

    
1. Trajanje osiguranja: Počev od 01.06.2017. godine. Ugovor o osiguranju imovine se zaključuje na godinu dana.  
  
  

2. Najniža ponuđena cena - najmanji iznos premije; navesti i druge uslove koji se nude kao što su: bonusi (popusti); specijalni uslovi; drugi uslovi.         

3.  Rok za isplatu: 12 mesečnih rata;  

   

Datum MP                                                                                                                                                     Ponuđač  
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PONUDA 1 – OSIGURANJE STAKALA OD LOMA – 1.DEO PREMIJA NAPOMENA  

RIZIK 
PREDMET 
OSIGURANJA 

ŠIRINA 
POKRIĆA 

NAČIN 
OSIGURANJA 

SUMA 
OSIGURANJA 

Za period od 01.06.2017. do 
01.06.2018.  

Stakla debljine 4mm NA PRVI RIZIK 
100.000,00  

Stakla i ogl. debljine 
ispod 4 mm  NA PRVI RIZIK 

100.000,00  

Stakla 6 - 8 mm NA PRVI RIZIK 
100.000,00  

Orname. stak.belo i u 
boji 

NA PRVI RIZIK 
100.000,00  

porcul.umiva. 70 kom  

OSNOVNI  

FIKSNA SUMA 
315.000,00      

porcul.wc šolje, pisoari 
70 kom. RIZICI 

FIKSNA SUMA 
315.000,00      

Armirano staklo 
  

NA PRVI RIZIK 
50.000,00      

Staklena vrata 5 kom. 
  

FIKSNA SUMA 
100.000,00      

C
IV

IL
 -

 L
O

M
 S

T
A

K
A

L
A

 

Vitraž stakla 
  

NA PRVI RIZIK 
300.000,00      

        
        
        
        

 Datum  mp  Ponuđač   
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PONUDA 1 – OSIGURANJE STAKALA OD LOMA – 2.DEO PREMIJA NAPOMENA  

RIZIK 
PREDMET 
OSIGURANJA 

ŠIRINA 
POKRIĆA 

NAČIN 
OSIGURANJA 

SUMA 
OSIGURANJA Za period od 01.06.2017.do 01.06.2018.  

Termo staklo 4 - 16 4 OSNOVNI  NA PRVI RIZIK 

250.000,00      

C
IV

IL
 -

 L
O

M
 S

T
A

K
A

L
A

 

Panpleks 5 + 5 RIZICI NA PRVI RIZIK 

150.000,00      

1. Trajanje osiguranja: Počev od 01.06.2017. godine. Ugovor o osiguranju imovine se zaključuje na godinu dana.    
2. Najniža ponuđena cena-najmanji iznos premije (12 rata); navesti i druge uslove kao što su: bonusi (popusti); specijalni uslovi; drugi uslovi.         
3. Osiguranje stakala od loma se odnosi na sve objekte (građevinske objekte (mesne zajednice, objekti, kasarne) oslovne prostore i Gradsku   
kuću u Subotici,Trg slobode 1).       

        
        
        
 Datum  MP  Ponuđač   
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PONUDA 2. - S P E C I F I K A C I J A   O S I G U R A NJ A   L I C A PERIOD NAPOMENA Cena premija 

RIZIK OSIGURANI SLUČAJ SUMA OSIGURANJA BROJ RADNIKA Za period od 18.07.2017. do 
18.07.2018.  

 
SMRT USLED NEZGODE 

700.000,00 

  

INVALIDITET 

1.400.000,00 

370 

 

KOLEKTIVNO 
OSIGURANJE 
ZAPOSLENIH 
RADNIKA OD 
POSLEDICA 

NESREĆNOG 
SLUČAJA 

TROŠKOVI LEČENJA 

50.000,00       

 

   
         

1. Broj zaposlenih je orijentaciono 370 lica (tačan broj će se utvrditi na dan zaključenja ugovora o javnoj nabavci male vrednosti); 
2. Osiguranje zaposlenih važi za 24 sata u toku dana;    
3. Trajanje osiguranja: Počev od 18.07.2017. godine. Ugovor o osiguranju lica se zaključuje na godinu dana.   
4. Najniža ponuđena cena - najmanji iznos premije; navesti i druge uslove koji se nude kao što su: bonusi (popusti); specijalni uslovi; drugi uslovi         
5.  Rok za isplatu: 12 mesečnih rata;     
Napomena naručiocu : Rizik „smrt usled bolesti-prirodna smrt“ nije obuhvaćen polisom kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledica  
nesrećnog 
slučaja.      
      
Datum  MP  Ponuđač  
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                      PONUDA 3. - SPECIFIKACIJA OSIGURANJA VOZILA  

Red.  Tip vozila Registrarska 

Marka 
vozila Snaga Zapremina  Br.reg. God Registr. Vrsta 

Br.   oznaka   motora motora mesta proiz. do osiguranja 
premija 

A.O. 
premija 

A.N. 
premija 

A.K. 

1 
Putničko 
voz. SU 001-FĆ 

Škoda 
Octavia 77 1896 5 2011 19.01.2018 A.O, A.K. I A.N.       

2 
Putničko 
voz. SU 002-FĆ 

Škoda 
Octavia 77 1896 5 2011 29.01.2018 

A.O,A.K. I 
A.N.       

3 
Putničko 
voz. SU 003-FĆ 

Škoda 
Octavia 77 1896 5 2011 19.01.2018 

A.O,A.K. I 
A.N.       

4 
Putničko 
voz. SU 001-ČŠ 

Škoda 
Fabia 47 1198 5 2008 20.01.2018 

A.O, A.K. I 
A.N.       

5 
Putničko 
voz. SU 005-ČS 

Škoda 
Fabia 47 1198 5 2008 19.01.2018 

A.O, A.K. I 
A.N.       

6 
Putničko 
voz. SU 002-ČŠ 

Kia 
Picanto 45,6 999 4 2008 20.01.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N.       

7 
Putničko 
voz. SU 003-ČŠ 

Kia 
Picanto 45,6 999 4 2008 20.01.2018 

A.O, A.K. I 
A.N.       

8 
Putničko 
voz. SU 004-ČŠ 

Kia 
Picanto 45,6 999 4 2008 20.01.2018 

A.O, A.K. I 
A.N.       

9 
Putničko 
voz. SU 004-EU Lada Niva 59 1689 4 2001 09.02.2018 A.O    A.N.       

10 
Putničko 
voz. SU 082-RE 

Hyndai 
kombi 73,6 2476 9 2006 28.08.2017. A.O.    A.N.       

11 
Putničko 
voz. SU 009-AV Škoda Fabia 47 1198 5 2005 02.04.2018. A.O.  A.N.       

12 
Putničko 
voz. SU 019-DF Suzuki SX 4 88 1586 5 2010 12.05.2017. 

A.O, A.K i 
A.N.       

13 
Putničko 
voz. SU 015-SM 

Škoda 
Superb 120 2496 5 2007 06.07.2017. 

A.O, A.K. I 
A.N.       

14 
Putničko 
voz. SU 024-GJ Opel Corsa 33 1195 5 1996 21.07.2017. A.O.   A.N.       

15 

Teretno 
vozilo - 
Nosivost 
550 kg SU 024-ŠĐ 

Volkswag
en Cady 66 1896 2 1997 26.07.2017. A.O.  A.N.       
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16 
Putničko 
voz. SU 024-ŠG 

Wolkswagen 
Golf III 66 1781 5 1993 01.08.2017. A.O.  A.N.       

17 
Putničko 
voz. SU 056-RČ 

Opel 
Astra 66 1364 5 2008 09.04.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N.       

18 
Putničko 
voz. SU 020-ĐT 

Škoda 
Superb 125 1968 5 2011 16.05.2017. 

A.O,A.K. I 
A.N.       

19 
Putničko 
voz. SU 020-IR 

Škoda 
Octavia 77 1896 5 2007 31.05.2017. 

A.O, A.K. I 
A.N.       

20 
Putničko 
voz. SU 019-KO 

Škoda 
Octavia 75 1595 5 2005 07.06.2017. 

A.O, A.K. I 
A.N.       

21 
Putničko 
voz. SU 027-EO Yugo 40,5 1116 5 2004 02.09.2017. A.O.    A.N.       

22 

Teretno 
vozilo – 
nosivost 
730 kg SU 026-HJ 

Fiat Doblo 
 57 1368 2 2006 07.08.2017. A.O.    A.N.       

23 
Putničko 
voz. SU 031-JB 

Zastava 
101 40,5 1116 5 2003 17.09.2017. A.O.    A.N.       

24 
Putničko 
voz. SU 030-AP 

Škoda 
Fabia 74 1395 5 2003 11.09.2017. A.O.    A.N.       

    

25 
Putničko 
voz. SU 052-XG 

Škoda 
Fabia 47 1198 5 2005 29.10.2017. A.O.  A.N.         

26 
Putničko 
voz. SU 076-VC Yugo 40,5 1116 5 2006 09.12.2017. A.O.  A.N.         

27 
Putničko 
voz. SU 077-UŽ Yugo 40,5 1116 5 2003 02.02.2018. A.O. A.N.         

28 
Putničko 
voz. SU 075-TM Yugo 40,5 1116 5 2003 27.10.2017. A.O.   A.N.         

29 
Putničko 
voz. SU 036-FI Reno Clio 55 1390 5 1992 21.10.2017. A.O.    A.N.         

30 
Putničko 
voz. SU 040-CA 

Škoda 
Superb 120 2496 5 2007 21.11.2017. 

A.O, A.K. I 
A.N.         

31 
Putničko 
voz. SU 006-NA 

Škoda 
Fabia 47 1198 5 2011 22.03.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N.         
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32 
Putničko 
voz. SU 072-OČ 

Škoda 
Fabia 47 1198 5 2011 22.03.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N.         

33 
Putničko 
voz. SU 010-MU 

Škoda 
Fabia 47 1198 5 2011 22.03.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N.         

34 
Putničko 
voz. SU 011-MS 

Škoda 
Fabia 47 1198 5 2011 22.03.2018. 

A.O, A.K. I 
A.N.         

35 
Putničko 
voz. SU 082-ŠW 

W.Transport
er 50 1896 9 1999 29.08.2017. A.O.  A.N.         

36 
Putničko 
voz. SU 069-FD 

Fiat 
Punto 51 1242 5 2014 08.12.2017. 

A.O, A.K. I 
A.N.         

37 
Putničko 
voz. SU 069-FĐ 

Fiat 
Punto 51 1242 5 2014 08.12.2017. 

A.O, A.K i 
A.N.         

38 
Putničko 
voz. SU 069-FČ 

Fiat 
Punto 51 1242 5 2014 08.12.2017. 

A.O, A.K. I 
A.N.         

39 
Putničko 
voz. SU 069-FE 

Fiat 
Punto 51 1242 5 2014 08.12.2017. 

A.O, A.K. I 
A.N.         

40 
Putničko 
voz. SU 069-XŽ Fiat Punto 51 1242 5 2014 

02.10.2017. A.O, A.K. I 
A.N.         

41 Traktor SU AAZ-57 
BelarusMTZ
10213 77 4750 1 2013 08.12.2017.   A.O.         

42 
Traktor 
 SU AAZ-09 AGT 835 27 1649 1 2014 26.12.2017.  A.O.         

  

 
 
SPECIFIKACIJA ELEMENATA ZA OSIGURANJE VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA SUBOTICE 2017-2018. 
 PRIKLJUČNA VOZILA ZA TRAKTOR 

Red.     
Br. 

Tip vozila Reg.oznaka Marka vozila Masa Nosivost Ukupna 
masa 

Br.reg. 
mesta God. proizv. Registrovano 

do 
Vrsta 

osiguranja premija A.O.    
1. Prik.voz.za traktor SU 36-AAK IMT 635-019 980 3500 4480 0 2014 24.12.2017. A.O      

2. Prik.voz.za traktor SU 39-AAK 
Majevica M-3.2 
327572 890 3200 4090 0 2014 26.12.2017. A.O      

3. Prik.voz.za traktor SU 40-AAK 
Poljostroj  
PVP-351 1500 0 0 0 2013 26.12.2017. A.O      
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Potrebno je dati ponudu za sledeće vrste osiguranja: 
 
AK- Potpuno kasko osiguranje i dopunski rizik krađe u zemlji i inostranstvu sa učešćem u šteti 5% minimalno 100 evra za vozila pod rednim brojem:   
1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,17,18,19,20,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40 
         
AO – Obavezno osiguranje autoodgovornosti za vozila pod rednim brojevima od 1 do 42, kao i za priključna vozila za traktor pod rednim brojevima 1,2,3 
premija za obavezno osiguranje vozila se izračunava kao osnovna premija po vozilu,a u odnosu na njegovu snagu     
U cilju obezbeđenja jednoobraznosti ponuda,potrebno je primeniti 4. premijski stepen,bez primene bonus-malus sistema.     
Kod konačnog osiguranja AO prema skadenci osiguranja vozila, obavezno primeniti bonus ili malus 
      
AN – Osiguranje vozača i putnika za slučaj smrti ili invaliditeta sa osiguranim sumama 200.000 odnosno 400.000 dinara za vozila pod rednim brojevima   
od 1 do 40              
Ponudu za osiguranje treba dati pojedinačno za svako vozilo,po vrstama osiguranja.Osiguranje vozila će se vršiti po isteku postojećeg osiguranja,   
tj.prema skadencama navedenim u ovoj specifikaciji.           
Premiju osiguranja treba iskazati na godišnjem nivou           
Najniža ponuđena cena – najmanji iznos premije,treba navesti i druge uslove (popusti,specijalni uslovi i dr.). 
Radi uporedivosti ponuda, osiguravači treba da koriste kataloške vrednosti Auto-moto saveza Srbije za svako pojedino vozilo sa spiska. 
Pokriće treba da obuhvati rizik loma stakala na vozilima. 
 
    

    
        

              
 Datum     MP    Ponuđač     
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