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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем  тексту:  Закон),  чл.  2.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране 
више  наручилаца,  број  404-4-25/20-03,  од  11.06.2020.  године,  Одлуке  о  покретању 
поступка  јавне  набавке  број  404-4-25-2/20-03,  од  11.06.2020.  године,  и  Решења  о 
образовању  комисије  за  јавну  набавку  404-4-25-3/20-03,  од  11.06.2020.  године, 
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 
ЈНМВ бр. 15/20

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста и опис услуга

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду
VII Образац понуде
VIII Модел уговора

IX
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

X Образац трошкова припреме понуде
XI Образац изјаве о независној понуди

XII
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ..................................... Град Шабац, Градска управа града Шапца 
Адреса: …........................................Господар Јевремова бр. 6
Интернет страница:.........................www.sabac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  отвореном  поступку,  у  складу  са  Законом  и 
подзаконским  актима  којима  се  уређују  јавне  набавке.  У  питању је  јавна  набавка  која  се 
заједнички спроводи од стране више наручилаца, у складу са чл. 50. Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник  РС“, број  68/15). У  складу са  одлуком  о   спровођењу поступка  јавне 
набавке од стране више наручилаца, бр. 404-4-25/20-03, од 11.06.2020. године, Градска управа 
града  Шапца  је  овлашћена  за  спровођење  радњи  у  заједничком  поступку  јавне  набавке. 
Наручиоци који учествују у овом поступку јавне набавке су:

р.бр Назив наручиоца Адреса наручиоца

1 Градска управа града Шапца Господар Јевремова бр.6 Шабац

2 Међуопштински историјски архив Војводе Мишића бр.18а Шабац

3 Библиотека Шабачка Масарикова бр.18 Шабац

4 Центар за стручно усавршавање Николе Теасле 1/а

5 ЈКП “Стари град” Зеке Буљубаше бб  Шабац

6 ЈКП“ Водовод –Шабац“ Ослобођења бр.62 Шабац

7 О.Ш “Лаза К.Лазаревић” Масарикова 136 Шабац

8 О.Ш “Војвода Степа” Карађорђева бр.1 Липолист

9 Народни музеј Масарикова 13 Шабац

10 ЈП “Инфраструктура” Карађорђева бр. 27

11 О.Ш “ Мајур” Светог Саве бр.4 Мајур

12 ЈКП “Топлана –Шабац” Ђуре Јакшића бр.1 Шабац

13 О.Ш “Вук Караџић” Вука Караџића 14

14 ЈКП “Паркинг-Шабац” Јове Курсуле бр.4 Шабац

15 Предшколска установа “Наше 
дете”

Краља Александра бр.17 Шабац

16 Економска школа “Стана 
Милановић”

Масарикова бр.29 Шабац

17 Центар за социјални рад Шабац Мачванска бр.76 Шабац

18 О.Ш “Јован Цвијић” Војводе Мишића бр.1 Змињак

19 Шабачка гимназија Масарикова 13

20 О.Ш “Доситеј Обрадовић” Волујац 15233 Метлић

21 Музичка школа “Михаило 
Вукдраговић”

Масарикова 35
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3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 15/20 су услуге осигурања.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се  резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт:.................................. Александар Мијатовић
Е - mail адреса (или број факса): …......................aleksandar.mijatovic@sabac.org 
                                                                                  тел. 015/364-147
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 15/20 услуге осигурања.
Ознака из оштег речника набавке: 66510000 – Услуге осигурања                                    

2. Партије
Набавка није обликована по партијама
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III  ВРСТА И ОПИС  УСЛУГА 

     

  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ПО 
НАРУЧИОЦИМА

1.  ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1.  Грађевински објекти           укупна вредност   592.784.527,83 дин. и то:
-Вишеспратна зграда СГ Шабац у улици Г. Јевремова 6.
вредност   17.759.113,80  дин.
- Објекат Дуњића куће у улици Војводе Мишића 13         
вредност    2.906.679,81  дин.
- Пословна зграда СГ Шабац у улици Марикова 10 
вредност      657.337,50  дин.
- Пословни простор-локал 101,55м2 - Јове Курсуле 4
вредност      8.165.932,32 дин.
- Пословни простор-локал 114,69 м2 - Јове Курсуле 4 
вредност      9.206.688,40 дин.
-Зграда на Сави    вредност      1.155.703,56 дин.

− Мини pitch терен вредност     
вредност   3.435.290,20 дин.

− Пословна зграда аграрних плаћања  
вредност 97.619.557,49 дин.

− Градски базен                      
вредност  288.767.826,45 дин.

− Пословна зграда у ул, Војводе Бране бр. 2  
вредност 5.579.051,80 дин.

− Регионални центар за професионални развој
вредност 15.473.120,89

− Зграда “Навип” ул. Карађорђева бр. 29
вредност 79.191.588,58 дин.

− Дом војске
вредност 62.866.637,03
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Домови културе у месним заједницама:
                                             
                                               Вредност:

1. ЖИКА ПОПОВИЋ  10.500.000,00 дин.

2 ДОЊИ ШОР                   10.500.000,00

3 ЈЕВРЕМОВА                  10.500.000,00

4 КАМЕЊАК                    8.500.000,00

5 КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ     8.500.000,00

6 ЈЕЛЕНЧА                           2.800.000,00

7 ЈЕВРЕМОВАЦ         4.500.000,00

8 ВАРНА                   10.000.000,00

9 РУМСКА                    2.500.000,00

10 МЕТЛИЋ               1.500.000,00

11 НАКУЧАНИ           2.000.000,00

12 СИНОШЕВИЋ        2.000.000,00

13 КРИВАЈА               2.500.000,00

14 ГРУШИЋ              4.500.000,00

15 БУКОР                   2.500.000,00

16 ДЕСИЋ                 2.500.000,00

17 МИЛОШЕВАЦ      2.000.000,00

18 ПОЦ. ПРИЧИНОВИЋ     3.500.000,00

19 ГОРЊА ВРАЊСКА    3.500.000,00

20 ЦЕРОВАЦ                  3.500.000,00

21 ЗАБЛАЋЕ                2.500.000,00

22 МИШАР                25.000.000,00

23 ОРИД                 2.500.000,00
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24 БОГОСАВАЦ          1.500.000,00

25 РИБАРИ                7.500.000,00

26 ЗМИЊАК              5.500.000,00

27 ТАБАНОВИЋ       3.900.000,00

28 МАЧ. ПРИЧИНОВИЋ  5.900.000,00

29 ШТИТАР              3.500.000,00

30 ШЕВАРИЦЕ          3.000.000,00

31 МАЈУР              8.500.000,00

32 М. ПРЊАВОР        17.500.000,00

33 ПЕТЛОВАЧА        3.500.000,00

34 ЛИПОЛИСТ    3.500.000,00

35 СЛЕПЧЕВИЋ     4.500.000,00

36 ДРЕНОВАЦ 5.500.000,00

37 БЕЛА РЕКА          3.500.000,00

38 ДОБРИЋ           5.000.000,00

39 ПЕТКОВИЦА   2.000.000,00
                                  УКУПНО:
                             212.600.000,00

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1. Опрема (канцеларијски намештај и сл. опрема)                            
          вредност    18.080.794,88  дин.
      2.  Опрема (машине, климе...)    вредност   25.402.711,12  дин.
      3. Опрема за видео надзор               2.063.634,15 дин.
      4.  Уметничке слике     вредност      4.473.000,00 дин.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
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     - поплаве и бујице

II.        ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА
      1.  Лифт  са опремом       вредност  1.873.292,44  дин. 
      2.  Инсталације    вредност  27.190.558,33  дин.
           ( ПТТ, струја, вода ...)

3.  Инсталације централног грејања     вредност  651.571,24  дин.
      4.  Опрема (машине) вредност   25.402.711,12 дин.
              Доплатак
за откуп амортизације
за  откуп франшизе

III.       КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА
Сума осигурања     9.253.314,44  дин.
                   Доплатак
            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе
IV.         ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО                           

 Уметничке слике  на суму осигурања   од 4.473.000,00  дин.
            -  за  откуп франшизе

Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на 
годишњем нивоу, а почетак осигурања је 01.   август     2019.   

године.
Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

Ц. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
Осигурање АО за возила: 
               

Тип возила Година 
производње

Број 
кубика

KW Почетак 
осигурања

Опел вектра
ŠA014-YM

2004 2198 108 18.05.2020.

Фиат темпра
ŠA037-ŽĆ

1997 1929 48 24.11.2019.

Југо темпо 1.1.
ŠA021-HF

1997 1116 40 24.01.2020 .

Југо темпо 1.1.
ŠA003-EY

1997 1116 40 24.01.2020.

Југо темпо 55
ŠA020-FS

1996 1116 40 12.05.2020.

Југо корал 1,1
ŠA 023-FU

2005 1116 41 26.07.2020. 

Југо корал 1,1
ŠA021-RM

2005 1116 41 10.07.2019.

Југо корал 1,1 2005 1116 41 10.07.2019.
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ŠA021-HE
Југо корал 1,1
ŠA021-HD

2005 1116 41 10.07.2019.

Југо корал 1,1
ŠA021-HĐ

2005 1116 41 10.07.2019.

Југо корал 1,1
ŠA021-HČ

2005 1116 41 10.07.2019.

Застава 101скала
ŠA053-IA

2005 1116 41 10.09.2019.

VW PASSAT
ŠA020-VA

2007 1968 103 04.07.2019.

Шкода фабиа
ŠA020-FŠ

2008 1598 77,3 28.06.2019.

Дачија Sandero
ŠA039-VO

2010 1390 55 21.12.2019.

Дачија Sandero
ŠA039-VP

2010 1390 55 21.12.2019.

Дачија Sandero
ŠA039-VR

2010 1390 55 21.12.2019.

Дачија Sandero
ŠA039-VN

2010 1390 55 21.12.2019.

Дачија Sandero
ŠA039-VS

2010 1390 55 21.12.2019.

Ауди 80
ŠA038-VV

1990 1588 59 26.11.2019.

Опел Insignia
ŠA014-KU

2011 1956 162 13.05.2020.

VW  POLO
ŠA 054-GX

2012        1198 44 07.03.2020.

Опел Астра
ŠA 063-RŠ

2010        1598 85 26.03.2020.

FIAT 500 L
ŠA 065-BĆ

2014 1368 70 22.05.2020

DAČIA Amb
ŠA 064-AL

2013 1149 55 01.04.2020.

Шкода Кодиак
ŠA 096-TI

2017 1968 110 14.11.2020.

Осигурање возила вршиће се у континуитету на годишњем 
нивоу.

Премија осигурања за АО  да буде на годишњем нивоу.
Премију осигурања AO исказати без Бонуса/Малуса.

Каско осигурање:

Тип возила Година Број KW Вредност возила
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производње кубика
Шкода фабиа
ŠA020-FŠ

2008 1598 77,3 1.149.044,00

VW PASSAT 
ŠA020-VA 

2007 1968 103 2.007.892,00

Опел Insignia
ŠA014-KU

2011 1956 162 2.438.530,00

VW PASSAT 
ŠA060-OD 

2013 1968 130 3.092.994,00

VW PASSAT 
ŠA060-OČ 

2013 1968 130 3.092.994,00

FIAT 500 L
ŠA 065-BĆ

2014 1368 70 1.523.850,00

DAČIA Amb
ŠA 064-AL

2013 1149 55 1.100.000,00

Шкода Кодиак
ŠA 096-TI

2017 1968 110 2.789.452,00

                         
Осигурање возила вршиће се у континуитету на годишњем 

нивоу.
За каско осигурање понуду дати без учешћа у штетном догађају са укљученим ризиком 
крађе у земљи и иностранству

Премија за каско осигурање за свих девет возила да буде на годишњем нивоу.

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА
Дати понуду са сумама осигурања од:

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Смрт услед болести 100.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

Укупан број запослених радника је 238.
Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на 

годишњем нивоу, а почетак осигурања је 01.   август     2020.   
године.

ОСИГУРАЊЕ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ

·Број дечијих игралишта – на 34 локација у граду
·Број справа на дечијим игралиштима:
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Дрвена клацкалица 40

 Метална клацкалица 32

 Дрвена љуљашка 47

 Метална љуљашка 28

 Велика метална пењалица 36

  ”Дуга” метална пењалица 25

  Дрвена  пењалица 30

 Тобоган - полиестер 23

 Тобоган - прохром 20

 Тврђава 2

Дрвени мултифункционални комплекс 1

Њихалице 6

Пањићи за прескакање 7

Метална вртешка 1

Мултифункционални комплекс бункер 1

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

Напомена:  Уколико  понуђач  нема  ангажоване  кадрове  у  седиштu наручиоца,  обавезан  да  у  року од 
најмање 24 часа на позив наручиоца обезбеди долазак кадрова у седиште наручиоца ради обављања свих 
послова везаних за предмет набавке (осигурање, пријем и процена одштетних захтева, ликвидација и 
исплата).

2  .   АРХИВ  

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1.  Грађевински објекти           вредност   47.070.923,00 дин.
- Зграда Архива  Шабац у улици В. Мишића 18а у Шапцу, реновирана комплетно     2008 г., приземље 
+ поткровље  вредност   47.070.923,00  дин.
- Архивска грађа-културно добро , сума осигурања 1.600.000,00
      2.  Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ
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I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1. Опрема (канцеларијски намештај и сл. опрема) вредност 3.878.353,75  дин.
      2.  Опрема (комуникациона)                                       вредност        80.421,72  дин.
      3. Опрема за видео надзор и фографска оп.              вредност      283.012,60 дин.
      4.  Уметничке слике                                                    вредност     2.360.000,00  дин.
      5.  Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

II.        ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА
      1.  Опрема (машине) вредност   336.464,32 дин.
              Доплатак

·за откуп амортизације
·за  откуп франшизе

III.       КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА
Сума осигурања     967.071,14  дин.
                   Доплатак
            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе
IV.         ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО                           

1. Уметничке слике  на суму осигурања   од 2.360.000,00  дин.
2. Осигурање намештаја са машинама и апаратима на суму од 500.000,00

            -  за  откуп франшизе

Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

                    Укупан број запослених радника је 11.

Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу.
Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.
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3  .    БИБЛИОТЕКА ШАБАЧКА  

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1.  Грађевински објекти           вредност   39.602.409,00 дин. и то:
- Зграда Библиотеке шабачке у улици Масарикова 18-споменик културе
вредност   38.189.178,00  дин.
- Анексна зграда Библиотеке у улици Масарикова 18 - вредност 103.823.310,00
- Зидана ограда око Библиотеке у улици Масарикова 18       
вредност    1.413.231,00  дин.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте 
     - поплаве и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1. Опрема (канцеларијски намештај и сл. опрема)                             вредност    6.639.191,00  дин.
      2.  Опрема (машине)    вредност   1.117.520,00  дин.
      3. Опрема за видео надзор               573.455,00 дин.
      4.  Књижни фонд и друге уметничке вредности     вредност     31.463.552,00  дин.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

II.        ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА
      
      1.  Инсталације    вредност  325.420,00 дин.
           ( ПТТ, струја, вода ...)

2.  Инсталације централног грејања са подстаницом    вредност  3.214.800,00  дин.
      3.  Опрема (машине) вредност   1.117.520,00 дин.
              Доплатак
за откуп амортизације
за  откуп франшизе

III.       КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА
Сума осигурања     2.457.070,00  дин.
                   Доплатак
            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе
IV. ЛОМ СТАКЛА

Сва стакла и стаклене површине (врата и рекламни пано), огледала и сл.  1.000.000,00 дин.
              Доплатак
            -  за  откуп франшизе

V.         ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО                           
 Књижни фонд и друге уметничке вредности на суму осигурања од 32.520.000,00  дин.

            -  за  откуп франшизе

Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, а почетак 
осигурања је 01. август 20  20  . године.  

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.
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ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00
Смрт услед болести 100.000,00

УКУПНО 1.000.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

                    Укупан број запослених радника је 26.

Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања 
је 01. август 20  20  . године.  

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.
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4  .   ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1.  Грађевински објекти           вредност   18.000.000,00 дин. и то:
-Вишеспратна зграда Шабац, Николе Тесле 1А.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1. Опрема (канцеларијски намештај и сл. опрема) вредност   5.497.667,00  дин.
      2.  Опрема (машине)    вредност     1.069.554,29  дин.
      3.  Опрема за видео надзор                
      4.  Уметничке слике     вредност    
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

II.        ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА
      1.  Опрема (машине) вредност     1.069.554,29  
      2.  Инсталације   1.269.000,00
           ( ПТТ, струја, вода ...)

3.  Инсталације централног грејања    
      4.  Опрема (машине) вредност   
              Доплатак

·за откуп амортизације
·за  откуп франшизе

III.       КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА
Сума осигурања     1.749.114,50  дин.
                   Доплатак
            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе
IV.         ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО                           

1.  Опрема (намештај и апарати) – на први ризик 500.000,00  дин.
            -  за  откуп франшизе

·Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања 
је 01. август 2020. године.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

Ц. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
Осигурање АО за возила: 
               

Тип возила Година 
производње

Број   кубика KW Почетак 
осигурања

Chevrolet cruze 4d Is 1,6 ŠAO 2011 1598 91 03.09.2020
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·Осигурање возила вршиће се у континуитету на годишњем нивоу а почетак осигурања је 
03.09.2020 .године

Премија осигурања за АО  да буде на годишњем нивоу.
Премију осигурања AO исказати без Бонуса/Малуса.

Каско осигурање:

Тип возила Година производње Број 
кубика

KW Вредност возила

Chevrolet cruze 4d Is 1,6 ŠAO 2011 1598 91 972.135,00
                         

·Осигурање возила вршиће се у континуитету на годишњем нивоу
За каско осигурање понуду дати без учешћа у штетном догађају са укљученим ризиком крађе у земљи и 
иностранству
Премија за каско осигурање  возила да буде на годишњем нивоу.

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

                    Укупан број запослених радника је 4 .

·Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања је 
01. август 2020. године.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

Тренинг сентар
V.  Грађевински објекат на кат.парцели бр. 1489/9, лист непокретности 4491 КО 
Поцерски Причиновић (Летњиковац Тренинг центар Шабац) укупне површине 
136 м/кв а према уговору бр. 127-18 од 19.02.2018. 

 I. ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА

      1.  Грађевински објекти           вредност   8.150.000,00 дин. и то:
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

      2. Опрема (канцеларијски намештај и сл. опрема) вредност   374.465,00  дин.
      3.  Опрема за видео надзор,алармни систем 150.000,00                
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Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

II.   Осигурање стакла од лома на објекту 
      Сва стакла на осигураном објекту и термоизолациона стакла 4+12+4

III.  КОМБИНОВАНО  ОСИГУРАЊЕ  РАЧУНАРА,  3д  штапмач,  3д  скенер,  телевизор   (пожар, 
провална крађа и разбојништво)
            Сума осигурања     863.244,00  дин.
                   Доплатак
            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе
        

     Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања је 01. 
август 2019. године.
Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.
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5  .   ЈКП СТАРИ ГРАД ШАБАЦ  

ПОДАЦИ  ЗА ОСИГУРАЊЕ

1. Подаци за осигурање имовине 2020

а) од пожара
- грађевински објекти набавна вредност 310.842.525,56
- опрема              набавна вредност                26.902.910,58
- метални контејнери 500ком.      набавна вредност               12.690.000,00
- залихе продајна вредност   1.325.466,00

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
- излив воде из инсталација на  грађ.  објекте и опрему 
- поплаве и бујице

б) Провална крађа и разбојништво 
- новац и новчане вредности за време трансакција,
  чувања и транспорта са наплатних места пијаца 
  “Тржница” и “Живинарник”
  дневни пазар 115.000,00 динара (Тржница”)
  дневни пазар  70.000,00 динара (“Живинарник”)

в) Комбиновано осигурање – пожар и лом
- електронски рачунари набавна вредност       1.274.993,82

Доплатак 
- за откуп амортизације 
- за откуп франшизе 

г) лом машина 
- по списку набавна вредност          65.000,00

Доплатак 
- за откуп амортизације 
- за откуп франшизе 

д) каско осигурање возила 
- по списку возила 

2. Подаци за колективно осигурање запослених лица 
- укупан број запослених 254

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја 
Смрт  услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00
                       Укупно: 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00
                       Укупно: 100.000,00

3. Подаци за осигурање од  одговорности из делатности 
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а) јединствена сума осигурања 
  за лица и ствари  трећих лица                  400.000,00
б) осигурање од одговорности у случају
   уједа паса луталица
- број штетних догађаја     45
- максимална  сума 
  по једном штетном догађају       35.000,00
- трошкови парничног поступка по пресуди       13.500,00 

Укупан приход у 2019. години          508.524.925,91     
Зараде у 2019 години          213.218.033,91
Планирани приход за 2020. годину          564.351.780,00
Планиране  зараде за 2020. годину          296.808.170,00 
Број запослених у  2020 години                   254

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Шифра Назив осн.сред. Ј.мере
(ком.)

Датум набавке Наб. вредност

256 Ада сервер 1 01.01.2014. 30.000,00
258 Ел.ас склоп 1 01.01.2014. 15.000,00
263 ИДЕНТИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ II 1 01.01.2010. 80.000,00
265 ИДЕНТИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ II 1 01.10.2009. 90.000,00
250 ЛАП-ТОП НОТЕБОК ХП ПРОБ 1 01.09.2013. 97.850,00
266 Видео надзор 1 01.01.2014. 70.000,00
267 Видео надзор за зеленило 1 01.01.2014 10.000,00
268 ИДЕНТИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ 1 01.01.2014 80.000,00
264 Систем за праћење мот-1 1 31.07.2009. 90.000,00
251 Штампач МАТРИЦНИ ЕПСОН ФX 2190 1 01.04.2010. 0
252 Штампач ФХ 2190 МАТИЧНИ 1 01.08.2013. 86.250,00
255 Штампач LQ-690 9939 ЕПСОН 1 01.01.2016. 73.333,33
254 Штампач RICOH AFICIO SP 8 1 01.04.2015. 358.393,83
253 Штампач LQ-690 9939 ЕПСОН 1 01.01.2015. 73.333,33
257 Сервер – HP Пролиант DL 320 e 1 01.03.2015. 120.833,33

УКУПНО: 1.274.993,82

МАШИНЕ

Шифра Назив осн.сред. Ј.мере
(ком.)

Датум набавке Наб. вредност

189 Телефонска централа 1 01.01.2014 20.000,00
269 Фотокопир апарат ИР 1600 1  01.01.2010. 40.000,00
270 Бројач новца БИЛЛЦОН  Н-12 1 01.01.2014. 5.000,00

УКУПНО: 65.000,00

VOZNI PARK JKP ,,STARI GRAD” ŠABAC
08.06.2020
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№ Reg.br. voz Naziv Marka KW Nos.kg. God. proizv.
1 ŠA 001-OE Autosmećar SKANIJA 169 6200 2003
2 ŠA 120-US Autosmećar MAN 169,3 6971 1991
3 ŠA 013-FT Autosmećar VOLVO 131,7 8000 2002
4 ŠA 087-JN Autosmećar FAP 1921 150,9 10450 2004
5 ŠA 009-IM Autosmećar FAP 1823 170 7000 2008
6 ŠA 113-AX Autosmećar FAP 1823 170 7610 2008
7 ŠA 020-FĆ Autosmećar FAP 1823 170 6370 2009
8 ŠA 012-AX Autosmećar FAP 1823 170 7610 2011
9 ŠA 015-UV Autosmećar FAP 1823 170 7610 2011

10 ŠA 113-ED Autosmećar MITCUBISHI 107 1420 2009
11 ŠA 075-SI Autosmećar MERCEDES 235 11390 2013
12 ŠA 078-UC Autosmećar MERCEDES 235 11390 2013
13 ŠA 101-SA Autosmećar IVECO 190L 185 6500 2016
14 ŠA 082-ĐX Autosmećar IVECO 190L 185 6060 2016
15 ŠA 141-VP Autosmećar MAN 206 7540 2002
16 ŠA013-FU Auto podizač VOLVO 131,7 5700 2001
17 ŠA 035-PC Auto podizač MERCEDES 99 5675 1989
18 ŠA 143-LG Auto podizač FAP 1213 96 8005 2005
19 ŠA 005-FP Auto podizač FAP 1318 130 7000 2007
20 ŠA 082-CF Auto podizač MAN 206 8860 2004
21 AAB-09 Traktor Ferguson 28  1998
22 AAB-90 Traktor Ferguson 28  2002
23 AAB-94 Traktor Ferguson 28  2002
24 ABX-13 Traktor Ferguson 28  2002
25 AAA-63 Traktor Ferguson 28  2004
26 ŠA-AAK-41 Traktor-kosačica Kioti 25,5  2013
27 ŠA-AAT-08 Tr.-utovarivač CASE IH 64  2001
28 17-AAA Prikolica trakt. FAK  3823 1995
29 48-AAA Prikolica trakt. FAK  3800 2002
30 05-AAO Prikolica trakt. FAK  3800 2002
31 07-AAA Prikolica trakt. IMT  3800 2004
32 ŠA 72 AAM Pikolica trakt. Majevica  4000 2015
33 CO 3364 Čistilica Dulevo Comando 110  2007
34 ŠA ABV-17 Čistilica Dulevo 5000 110  2009
35 CO 8462 Kosačica Agromehanika 26  2003
36 ŠA 103-LE Cist. voda FAP 1620 147,2 7600 1990
37 ŠA 112-KG Cist. voda FAP 1620 147,2 9000 1991
38 ŠA 022-LV Cist. voda FAP 1921 147,2 11000 1998
39 SA 025-EI Cist. voda FAP 2023 170 11000 2008
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40 SA 021-JZ Cist. voda FAP2023 170 6370 2009
41 ŠA O11-LF Cist. voda FAP 2023 170 11000 2011
42 ŠA 021-KO Fekalna cisterna TAM 110 81 3000 1980
43 ŠA 117-OG Pogrebno VW transporter 75  2014
44 ŠA 108-SA Pogrebno WV Ceddy Maxi 75  2011
45 ŠA 025-OZ Pikap Florida 1,3 48 480 2007
46 ŠA 011-ZI Pikap Citroen Berlingo 51 427 2004
47 ŠA 034-NP Putničko Oktavia 74  2007
48 ŠA 117-GN Putničko Zast skala 55 40  2007
49 ŠA 135-DM Putničko Zast skala 55 40  2001
50 ŠA 068-EP Putničko Citroen Xsara 66  2003
51 ŠA 088-JS Putničko Citroen Xsara 66  2003
52 ŠA 070-HŽ Putničku Reno megan 60  2003
53 ŠA 051-UN Putničko Škoda fabija 51  2009
54 ŠA 050-PY Putničko Škoda fabija 51  2009
55 SA 007-CU Platforma Zast turbo rival 76 1350 2002
56 ŠA O79-PK Tam Putar TAM 8O 57 2220 1985
57 ŠA 017-VE Zastava Putar Turbo rival -49 76 1950 2008
58 ŠA 087-ŽF Putar FIAT DUCATO 81 925 2005
59 ŠA 116-XU Putar Mercedes Sprinter 60 760 2003
60 ŠA 079-ŠU Kiper FAP 19-21 151 10450 2004
61 ŠA 001-70 Motocikl 95 kg SPRINT HANK 50cm  2011
62 ŠA 001-68 Motocikl 95 kg SPRINT HANK 50cm  2011

KASKO OSIGURANJE VOZILA  JKP “STARI GRAD” ŠABAC

Knjg. 
broj

Reg.br.
vozila

Naziv Marka KW Broj kubika Godina 
proizv.

Vrsta osiguranja 

6. ŠA 034-NP Putničko “Oktavia” 74 1896 2007 kasko sa rizikom 
krađe u zemlji i 
inostranstvu

ŠA 068-ČK Pogrebno "Volksvagen-
Transporter"

75 1968 2014 kasko sa rizikom 
krađe u zemlji i 
inostranstvu

ŠA 082-ĐX Specijalno 
vozilo za 
odnošenje 
otpada

Iveco 190L 185 6728 2016 kasko sa rizikom 
krađe u zemlji i 
inostranstvu

ŠA 101-SA Specijalno 
vozilo za 
odnošenje 
otpada

Iveco 190L 185 6728 2016 kasko sa rizikom 
krađe u zemlji i 
inostranstvu

ŠA 075-SI Specijalno Mercedes 235 2013 kasko sa rizikom 
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vozilo za 
odnošenje 
otpada

krađe u zemlji

ŠA 078-UC Specijalno 
vozilo za 
odnošenje 
otpada

Mercedes 235 2013 kasko sa rizikom 
krađe u zemlji

6.   ЈКП „ ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ  

Процењена вредност јавне набавке:4.500.000,00 динара, конто 552

Вредност грађевинских објеката и опреме дата на дан 31.12.2019. године

Редни број Врста осигурања Основица за обрачун 
премије осигурања 
( РСД)

1 2 3 4
Осигурање од пожара и неких других опасности

Допунски ризик (на први позив 1% од 
вредности грађ.објеката и опреме)

  - излив воде из инсталација
  - поплаве и бујице
1. Грађевински објекти -  извориште 

Табановић
466.418.459,40

2. Грађевински објекти -Лабораторија 6.858.403,20
3. Грађевински објекти извориште Забран 70.303.347,36
4. Грађевински објекти Управна зграда 

Ослобођења 
47.886.672,41

5. Грађевински објекти Водоторањ 89.364.193,73
6. Опрема извориште Табановић 133.114.407,19
7.Опрема Лабораторија 4.673.391,21
8.Опрема извориште Забран 54.257.911,81
9. Опрема извориште Прњавор 700.728,24
10. Опрема Управна зграда Ослобођења 258.767.374,53
11.Опрама Црпне станице на свим 

локацијама
15.058.234,26

12.Опрема водоторањ 8.360.236,25
13. Трафо станице ( на свим локацијама) 

ГО+опрема
12.706.075,46

14. Залихе на свим локацијама 60.707.843,79
15.ГО Ппрњавор 60.064.295,21
16. Објекти ЦППОВ 712.716.532,83
17. Опрема ЦППОВ 911.379.811,76
УКУПНО 2.913.337.918,64

Осигурање машина од лома и неких других опасности
Премију осигурања исказати са 

доплатцима
а Откуп амортизоване вредности код 

делимичних штета
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б Откуп одбитне франшизе
в Трошкове земљаних радова укључујући и 

асвалтирање
г Трошкове изналажења места штете

1. Све машине и уређаји  извориште 
Табановић

133.114.406,25

2.Све машине и уређаји извориште Забран 47.263.192,50
3. Све машине и уређаји Лабораторија 4.673.391,21
4. Све машине и уређају извориште 

Прњавор
700.728,24

5. Све машине и уређаји Управна зграда 
Ослобођења

31.570.026,25

6. Све машине и уређаји Водоторањ 8.360.236,25
7. Све машине и уређају – Црпне станице 

и бустер станице на свим локацијама
15.058.234,26

8. Водоводна мрежа 572.418.843,75
9. Потисни цевовод опрема 425.300.497,79
10. Oпрема ЦППОВ 125.000.000,00

УКУПНО 
1.363.459.556,50

Осигурање од ризика провалне крађе и разбојништва
Премију осигурања исказати са доплатком
- откуп одбитне франшизе
1. Намештај и друга опрема на први ризик
а) Управна зграда - Ослобођења 260.000,00
б) ППВ Мали забран и лабораторија 260.000,00
в) ППВ Табановић 260.000,00
2. Залихе, потрошни и ситан инвентар на 

први ризик
а) Управна зграда - Ослобођења 780.000,00
б) ППВ Мали забран и лабораторија 650.000,00
в) ППВ Табановић 650.000,00
г) Металопластика 65.000,00
д) Хајдук Станка 65.000,00
ђ) Летњиковац 65.000,00
е) Стари град 65.000,00
ж) Водоторањ 65.000,00
3. Новац у закључаној благајни
а) Управна зграда - Ослобођења 500.000,00
4. Новац у манипулацији
а) Управна зграда - Ослобођења 500.000,00
б) Наплатна места и места обједињене 

наплате ( Тржница, пијаца Стадион, 
пијаца Живинарник и ЈП за 
управљање грађевинским 
земљиштем.......)

500.000,00

5. Новац у сталном преносу укључујући и 
саобраћајну несрећу

a) Управна зграда - Ослобођења 1.000.000,00
УКУПНО 5.685.000,00
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Осигурање стакла од лома
- откуп одбитне франшизе
Стаклене површине до 4мм и више на 

први ризик на суму осигурања
а) Ослобођења – управна зграда
б) Металопластика
в) Хајдук Станка
г) Стари град
д) Водоторањ
đ) ППВ Табановић
e) Мали Забран

УКУПНО 400.000,00

Осигурање одговорности из делатности
а) Јединствена сума осигурања за лица и 

ствари
1.000.000,00

б) Дужина водоводне мреже 380 км
ц) број запослених радника 180
д) Укупан приход 545.459.376,99
е) Нето зараде 95.790.796,03

УКУПНО 

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Смрт услед болести 200.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 1.100.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 200.000,00
Хируршке интервенције 200.000,00

УКУПНО 400.000,00

ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

Бр. Врста 
возил
а

Марка 
возила

Тип возила Год. Датум 
р
ег
и
с
т
р
а
ц
иј
е

Снаг

kw

Запрем
и
н
а

cm3

Носив
о
ст

kg

Бр REGISTARSKI 
BR.

Šifra

1 кипер ZASTAVA RIVAL 
49.10H.

2002 15.01 76 2800 2480 3 ŠA-042-VF C6

2 путар PEUGEOT BOXER 
Restle

2004 25.01 93 2800 1395 6 ŠA-042-VG 2B
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3 Тер.аут. DACIA LOG VAN 
AMB 

1.6MPI

2012 30.01 62 1598 300 2 ŠA-043-KE E1

4 путар GAZ 33023-531 2006 28.01 81 3124 1350 6 ŠA-042-VH C8

5 ровокопач JCB 4CX 2016 25.01 74.2 4400 1 ŠA-ABR-26 8B

6 Теретно DAČIJA DUSTER 2016 16.02 66 1461 550 4 ŠA-087-LH F2

7 Теретно DAČIJA DOKER 2016 21.02 55 1461 753 2 ŠA-087-SĆ G9

8 Теретно DAČIJA DOKER 2016 16.02 55 1461 753 2 ŠA-087-LY C9

9 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 16.02 55 1461 567 4 ŠA-087-LX G2

10 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-RY G3

11 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-RW G4

12 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-RŽ G5

13 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-SB G6

14 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-RX G7

15 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-SC G8

16 комби FORD TRANZIT 2013 03.04 92 2198 9 ŠA-055-BF F5

17 путничко VW           PASAT 1.8 1997 04.04 92 1781 5 ŠA-008-TG F8

18 Пут 
карав
ан

DACIA LOGAN 
MCV

2009 21.04 55 1390 5 ŠA-011-EO 5B

19 Пут 
карав
ан

DACIA LOGAN 
MCV

2009 21.04 55 1390 5 ŠA-011-EP F1

20 Пут 
карав
ан

DACIA LOGAN 
MCV

2009 21.04 55 1390 5 ŠA-011-ER D1

21 Тер.аут OPEL CORSA 1.3 2010 24.04 55 1248 465 2 ŠA-045-UĆ C2

22 Тер.путар IVEKO DAYLI 35- 
C12D

2010 06.05 83 2287 1070 7 ŠA-046-CČ C3

23 ровокопач NEW 
HOLLA

120B 2010 12.05 82 4500 1 ŠA-ABS-37 1B

24 ровокопач CAT 428c 1998 12.05 250 499 1 ŠA-ABS-38 9B

25 Теретно IVEKO DAILY 
35S13

2017 18.05 93 2287 1240 1+ ŠA-090-CY D4

26 Кипер IVEKO DAILY 
45C15

2017 18.05 107 2998 1160 1+ ŠA-090-CX B6

27 Теретно IVEKO EUROKARG
O 

ML190
EL25

2017 02.06 185 5880 8850 1+ ŠA-090-LJ E3

28 путничко ZASTAVA JUGOTEMP
O1.1

2002 25.06 10,5 1116 5 ŠA-019-DX 2A

29 Тер.кипер ZASTAVA EURO ZETA 2007 14.07 110 3922 4300 3 ŠA-021-MJ 3B
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85-14 
BN

30 Тер.кипер FAP 1921 BK 1991 24.08 151 11040 10500 2 ŠA-027-PY B2

31 Тер.кипер FAP 1921 BK F 1997 18.09 151 11040 10500 2 ŠA-030-BX 6B

32 путничко ZASTAVA PUNTO 2011 16.10 44 1242 5 ŠA-034-FU D7

33 spec.teret. DAF CF 320 FAR 2017 07.11 239 6700 10800 2 ŠA-096-OP E2

34 путничко ŠKODA FABIJA 2002 17.11 50 1379 5 ŠA-036-UB F9

35 Специјал. MERCEDES 1824X4X2 1996 17.11 176 9576 11500 2 ŠA-036-UC C1

36 приколица GALEB 3500-4,0 2010 17.11 2800 AB-194-ŠA B3

37 Спец.тер MERCEDES 1317 2003 21.11 125 4249 5000 2 ŠA-037-ŠĆ C7

38 путар-
кипер

ZASTAVA RIVAL 49-12 2012 21.11 76 2800 2450 6 ŠA-097-EH B4

39 копресор DOOSAN 7/31E 2015 21.11 AD-174-ŠA B1

40 путар GAZ 33023-531 2006 22.11 81 2134 1350 6 ŠA-037-ŠČ B8

УКУПНО

СПИСАК ВОЗИЛА ЈКП ВОДОВОД ШАБАЦ ШАБАЦ ЗА КАСКО 
ОСИГУРАЊЕ

Врста 
возил
а

Марка 
возила

Тип возила Год. Датум 
р
ег
и
с
т
р
а
ц
иј
е

Снаг

kw

Запрем
и
н
а

cm3

Носив
о
ст

kg

Бр REGISTARSKI 
BR.

Napom
e
n
a

1 ровокопач JCB 4CX 2016 25.01 74.2 4400 1 ŠA-ABR-26 Plus 
lo
m

2 Теретно DAČIJA DUSTER 2016 16.02 66 1461 550 4 ŠA-087-LH

3 Теретно DAČIJA DOKER 2016 21.02 55 1461 753 2 ŠA-087-SĆ

4 Теретно DAČIJA DOKER 2016 16.02 55 1461 753 2 ŠA-087-LY

5 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 16.02 55 1461 567 4 ŠA-087-LX

6 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-RY

7 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-RW

8 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-RŽ

9 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-SB

10 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-RX
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11 Теретно DAČIJA SANDERO 2017 21.02 55 1461 567 4 ŠA-087-SC

12 Теретно IVEKO DAILY 
35S13

2017 18.05 93 2287 1240 1+ ŠA-090-CY

13 Кипер IVEKO DAILY 
45C15

2017 18.05 107 2998 1160 1+ ŠA-090-CX

14 Теретно IVEKO EUROKARG
O 

ML190
EL25

2017 02.06 185 5880 8850 1+ ŠA-090-LJ Plus 
lo
m

15 spec.teret. DAF CF 320 FAR 2017 07.11 239 6700 10800 2 ŠA-096-OP

16 Mini 
rovok
opač

JCB 80-26 CTS 2016 Guseničar Plus 
lo
m

17

7.     ОШ ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ ШАБАЦ  

 А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

1.ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
Грађевински објекти

-Зграда матичне школе у Шапцу Масарикова 136,  вредност:   24.435.688,28  дин
-Спортска сала у Шапцу,Масарикова 136,  вредност :                 12.354.208,13 дин
-зграда школе у Грушићу                                                                      824.084,58 дин
-зграда школе у Десићу                                                                          219.634,16 дин
-зграда школе у Јевремовцу                                                           15.024.420,89  дин
-зграда школе у Поцерском Метковићу                                          2.245.784,07  дин
-зграда школе у  Слатини                                                                  2.538.950,75 дин
-зграда школе у Маовима                                                                  1.725.956,75 дин
-зграда школе у Варни                                                                     12.413.460,54 дин
-стамбена зграда у Варни 316.631,09 дин
-стамбена зграда у Поцерском Метковићу   91.530,16 дин
Грађевински објекти вредност укупна:                                      72.190.349,40 дин

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

ОСИГУРАЊЕ ОД ЛОМА СТАКЛА-НА ПРВИ РИЗИК

Стакла koпилит дебљине 4мм+15+4 у спортској сали у Шапцу     200 000,00 дин
Стакла и огледала дебљине 4мм и више(термопан) непомична у матич.школи у Шапцу 
200.000,00 дин
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Стакла и огледала дебљине 4мм и више помична(термопан) у издв.једин.Грушић     50 
000,00 дин
Стакла и огледала дебљине 4мм и више помична(термопан) у издв.једин П.Метковић 
50.000,00 дин
Стакла  и  огледала  дебљине  4мм  и  више  помична(термопан)  у  издв.једин  Маови 
50.000,00 дин
Стакла и огледала дебљине 4мм и више помична(термопан) у издв.једин Јевремовац 
50.000,00 дин     
Стакла  и  огледала  дебљине  4мм  и  више  помична(термопан)  у  издв.једин  Варна 
50.000,00дин
Стакла  и  огледала  дебљине  4мм  и  више  помична  (термопан)  издв.једин  Слатина 
50.000,00 дин
Изолационо (термопан) стакло,копал и копилит стакло у издв.једин.Десић       50 000,00 
дин

             -   откуп одбитне франшизе

Б .ОСИГУРАЊЕ  ОПРЕМЕ:

1.ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
- осигурање опреме у кабинету за физику- 1.045.548,00  дин 
- опрема за образовање-1.237.505,60 рсд
- канцеларијска опрема   - 513.882,01  рсд 
- рачунарска опрема       - 2.126.284,00  рсд      
 - остала опрема(електронска,апарати,косачице и сл.опрема)-430.742,62 рсд 

Укупна вредност опреме – 5.353.962,23 дин 

 Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице                                          
   Доплатак
            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе
                                                                                        

2.ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО

1.Намештај и уређаји са машинама и апаратима у матичној школи у Шапцу и сали за 
физичко у Шапцу-на први ризик,на суму 150.000,00 рсд
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2.Намештај  и  уређаји  са  машинама  и  апаратима  у  издвојеним  одељењима  у 
Варни,Јевремовцу,Слатини,Маовима,Поцерском Метковићу,Десићу и Грушићу-на први 
ризик,на суму 100.000,00 дин

-откуп одбитне франшизе

-  Осигурање  зграда  и  опреме  ће  се  вршити  на  годишњем  нивоу  у  континуитету,а 
почетак осигурања је од 01.09.2020. године.

3.КОЛЕКТИВНО КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

Број запослених 130

-Осигурање лица од незгоде при обављању и ван обављања ред. занимања ће се вршити 
у континуитету на годишњем нивоу,а почетак осигурања је 01.09.2020.
-Осигурање  лица  за  случај  болести  и  хируршких  интервенција  ће  се  вршити  у 
континуитету на годишњем нивоу,а почетак осигурања је од 01.09.2020.
 
Vrednost iz finansijskog plana za :
 
1.osiguranje zgrada i opreme-155.000,00 na kontu  421511
2.osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu-257.000,00 na kontu 421521

   8.   ОШ ЛИПОЛИСТ   

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

·ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

      1.   Грађевински  објекти  (зграде:  Липолист,  Бела  Река,  Дуваниште  и  Слепчевић) 
вредност:   52.524.546,66 дин.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација 
     - поплава и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ
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·ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

      1. Опрема за образовање  вредност    6.366.039,44  дин.
      2.  Канцеларијска опрема  вредност       525.461,65 дин.
      3. Рачунарска опрема         вредност     2.339.929,16 дин.
      4.  Комуникациона опрема   вредност        26.354,66  дин.
      5.  Електронска опрема        вредност      231.922,20 дин.
      6. Опрема за пољопривреду    вредност      257.746,29 дин
      7. Опрема за домаћинство вредност            9.490,00 дин
     
                                         Укупна вредност опреме:  9.756.943,40 дин. 
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплава и бујице

·ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

·Машине, машински и електро уређаји, апарати и инсталације  
                вредност   1.801.000,00 дин.

·Механичка опрема  (централно грејање)                  вредност    1.046.623,00 дин.

   Доплатак
- откуп амортизоване вредности код делимичних штета и откуп франшизе

·ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО       
                    

·Намештај  и  уређаји  са  машинама  и  апаратима,  залихе  (ситан  инвентар)  у  објектима 
осигураника. (На исцрпиви“први ризик) 
                                           на суму осигурања од 200.000,00  дин.

·Новац и новчане вредности у одређеним закључаним сместиштима. (На суму осигурања)
  на суму осигурања од 150.000,00  дин.

·Новац и новчане вредности за време преноса и превоза
            -Укључен ризик саобраћајне незгоде ( На суму осигурања)                    на суму осигурања од  
150.000,00  дин.

-уговорен откуп франшизе

·OСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА

·Стакла, огледала и слично (стакло 4+16+4 mm 175m2, стакло испод 4mm 30m2,  стакло 
4mm и више 5m2).               

на суму осигурања од 1.051.000,00 дин.

            -уговорен откуп франшизе
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Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања  је 02. 
јануар 2020. године.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

                    Укупан број запослених радника је 49.

Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања је 01. 
август  2020. године.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.
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9  . НАРОДНИ   МУЗЕЈ    

                                                   ОСИГУРАЊЕ    ИМОВИНЕ 
                                               А.   ОСИГУРАЊЕ   ЗГРАДЕ 

I   ОСИГУРАЊЕ  ОД  ПОЖАРА
     1 ГРАЂЕВИНСКИ  ОБЈЕКАТ   вредност                              28.060.786,67  дин.
        Зграда  Народног  музеја  Шабац  у Масариковој  улици  број  13
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

                                               Б.   ОСИГУРАЊЕ    ОПРЕМЕ 
I  ОСИГУРАЊЕ   ОД ПОЖАРА
    1. Опрема  -  канцеларисјки  наместај                      вредност     1.113.345,48
    2. Рачунарска   опрема                                               вредност           57.251,61
    3.Комуникациона  опрема                                         вредност         344.844,70
    4. Електро и  фотографска  опрема                           вредност           69.085,72
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

                                               В. ОСИГУРАЊЕ               ЗАПОСЛЕНИХ   
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

    Укупан   број   запослених   радника је  12.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 73.000,00
КОНТО ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА: 421 511; 421 512

10.   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ  

А   -   ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

I  -  Осигурање од пожара и неких других опасности

РЕД. 
БР. ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА КОНТО ВРЕДНОСТ

1 Станови 552 1.911.660,44

2 Киосци 552 600.355,58
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3 Локал у Малом Зворнику 552 482.395,74

3 Опрема 552 2.847.636,38
НАПОМЕНА:
Уз основне, укључити и допунске ризике изливања воде из инсталација и поплаве и бујице (1% од вредности).

  

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Смрт услед болести-природна смрт                          100.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 1.000.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

          Укупан број запослених радника је 57

ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

НАПОМЕНА: Укупно планирано – 440.000,00 динара (конто 552)

Zastava Koral 
in1

ŠA-023-
FV

VX1145
a000111
4812

128A0641626466 40 1116 05.09.2020.

Opel Astra 
class dtl

ŠA035-
LO

W0L0T
GF6966
012240

217DTL1387029 59 1686 05.12.2020

Zastava 101 skala 
55 ŠA123-XV

VX1128
A000111
6033

128A064162915
6 40.4 1116 30.12.2020.

Wolksvag
en Golf ŠA014-ON

WVWZ
ZZ1KZ7
W20514
6

/ 77 1896 28.05.2021.

Škoda Octavia 
eleg.2.0 ŠA010-AU

TMBB
E41UX
327427
39

APK780044 85 1986 18.03.2021.

Prikolica 
zastava T1000K AB-308SA

VX1A21
2048130
4684

/ / 0 27.03.2021
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Zastava
YUGO 

101SCA
LA

ŠA123-XZ
VX1128
A000111
5935

128A064162898
0 40.4 1116 30.12.2020.

Zastava 101SKA
LA55 ŠA114-RO

VX1128
A000111
5632

128A064162706
7 40.4 1116 20.08.2020

Lada Niva 
1,7L ŠA107-PZ

XTA212
1405177
1384

212147886534 59 1690 28.05.2021

Torpedo 
traktor AGT830 ŠAABM-88 0415004 4409901270 22 1248

Dacia Logan ŠA006-TF
UU1LS
DAEH3
6908117

/ 55 1390 13.04.2021

Renault KANGO ŠA013-UN
VF1KC0
8EF2740
8694

K9KB702D0478
28 60 1461 21.05.2021

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА И СТВАРИМА ТРЕЋИХ ЛИЦА за укупну суму 
осигурања до 10.000,00 €.

УКУПАН ПРИХОД у 2019. години = 93.969.250,00 динара
ПЛАНИРАН ПРИХОД у 2020. години = 97.002.400,00 динара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ (подаци за измену конкурсне 
документације за ЈН – осигурање)

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА  -  Осигурање АО за возила
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11.   ОШ МАЈУР  

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1.  Грађевински објекти    вредност   21.021.375,74 дин. и то:
-Спратна и остале зграде матичне школе у Мајуру у улици Светог Саве 4.
вредност   16.461.183,18 дин.
- Спратна и остале зграде издвојеног одељења школе у Штитару у улици Мије Јовановић 2., вредност 
4.560.192,56 динара
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА, 
      1. Опрема ( опрема  за  образовање, канцеларијски намештај, машине и апарати и сл. опрема) 
вредност    8.025.510,37
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

II.         ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО                           
1.  Сав намештај и уређаји са машинама и апаратима у  матичној школи  у Мајуру – на први ризик, 
на суму 150.000
2. Сав намештај и уређаји са машинама и апаратима у ИО Штитар у Штитару – на први ризик , на 
суму 50.000
-откуп одбитне франшизе

III. ЛОМ СТАКЛА
1. Стакло   на први ризик у школи Мајур и ИО Штитар

- Стакла и огледала дебљине 4мм и више на суму 200.000
- Изолационо(термопан и сл.)  на суму 100.000

-откуп одбитне франшизе

Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, а почетак 
осигурања је 01. јануар 20  21  . године.  

V.                 КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА

- Рачунари и рачунарска опрема у матичној школи у Мајуру и ИО Штитар.
- Урачунат доплатак  за откуп одбитне франшизе у целости. Сума  осигурања 2.053.016,62 

дин.
   Доплатак
-  за откуп амортизације
-  за  откуп франшизе

Комбиновано осигурање рачунара вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, а почетак 
осигурања је 01. август 20  20  . године.  

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА
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Колективно осигурање запослених од последица 
несрећног случаја

Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100%                                             600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

                    Укупан број запослених радника је 67.
Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања 

је
01. август 20  20  . gодине.  

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

ОСИГУРАЊЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одговорност  из  делатности  запослених-  повређивање  ученика  за  време  трајања  наставе(у  објекту  и 
школском дворишту). Два штетна догађаја годишње, 400.000 за један осигуран догађај.
Почетак осигурања 01.08.2020.год. Премију осигурања у понуди  исказати на годишњем нивоу.

Укупан број ученика 652

Бруто приход 81.380.000,00

КОНТО 421510- осигурање имовине 75.000.00
КОНТО 421521- осигурање запослених 144.000,00
КОНТО 421523  - осигурање из делатности 40.000,00 
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1  2  . ТОПЛАНА ШАБАЦ  

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ОСИГУРАЊЕ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ 
Табела 1

ВРСТА ОСИГУРАЊА

1.
Пожар и неке друге 
опасности – објекти и 
опрема

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте и опрему
     - поплаве и бујице

2. Осигурање машина од лома Откупљена амортизација и франшиза

3. Провална крађа и 
разбојништво

Од провалне крађе и разбојништва осигуравају се машине, 
апарати, алат и новац  у каси и приликом преноса новца од 
предузећу до банке: 
           - за намештај са машинама и апаратима и алатом: 
500.000,00 динара.
             - за новац у преносу: 2.000.000,00 динара.
Пренос се  врши без ангажовања професионалног превозника 
новца, по утврђеној процедури (најкраћа рута до 
коресподентских банака које су у непосредној 
близини,удаљене од ЈКП Топлана Шабац 2км)  
              - за новац у челичној каси: 2.000.000,00 динара: уз 
постојање чуварске службе 24h
               уз постојање видео надзора
Откупљена франшиза

4. Осигурање ЕРЦ Откупљена амортизација и франшиза

5. Осигурање стакла од лома
Врста стакла – 4mm, стаклена површина од 1000 m2.
Стакло се осигурава на први ризик до 150.000 динара
Откупљена франшиза

6.

Осигурање опште 
одговорности (одговорност 
из делатности дистрибуције  
топлотне енергије)

Горња граница по осигураном случају: 150.000,00 динара без 
обзира на број штетних догађаја у току трајања осигурања, 
али са максималном укупном обавезом осигуравача од 
1.000.000,00 динара.

Понуда се односи  искључиво на штете проузроковане трећим 
лицима

7.

Осигурање опште 
одговорности (одговорност 
из делатности дистрибуције  
гаса)

Тражи се понуда на горњу обавезу осигуране суме од 
2.000.000,00 динара.

Тражи се понуда на штете проузроковане искључиво 
експлоатацијом објеката дистрибутивног гасовода 
(максималног радног притиска до 4 bar-a.) и то:
ДГМ - дистрибутивне гасоводне мреже
КГП - кућних гасних прикључака
КМРС – кућних мерно-регулационих станица.

Понуда се не односи се на штете проузроковане 
експлоатацијом унутрашње гасне инсталације (УГИ), која је 
власништво корисника природног гаса.
Понуда се односи  искључиво на штете проузроковане трећим 
лицима

Укупан   остварен   приход за 201  8   годину  :     637.702.143,00   динара  
Укупан   остварен   приход за 201  9   годину  : 641.722.190,00   динара  
Планиран приход за 201  9   годину  : 1.002.329.960,00   динара  
Планиран приход за 2020   годину  : 1.000.406.160,00   динара  
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Структура и садашња вредност некретнина и опреме (књиговодствена) која се осигурава ЈКП 
"Топлана Шабац"   на дан 31.12.2019.    чине:  

                                                                     Табела 1/1
Грађевински објекти  :  (у дин)
- пословна зграда локација "Тркалиште": 54.376.447,00    
- пословна зграда локација "Бенска Бара ":  39.741.043,00
- пословна зграда локација "Комуналано ":      336.9884,00

Укупно: 97.487.374,00

                                                                     Табела 1/2
Опрема  :  Књиговоствена 

вредност
(у дин.)

Стварна вредност 
појединих 

елемената опреме
 (у дин.)

(1) (2) (3)
- котлови Тркалиште (BKGV-175) – 3 kom 4.711.463,00 15.000.000,00
- горионици– 6 kom 2.036.000,00 6.647.964,00
- пратећа опрема 184.433,00 184.433,00
- котлови Бенска Бара са горионицима  (UNIMAT UT-H)– 3 kom 0,00 10.500.000,00
- пратећа опрема 0,00 0,00
- котлови Стари Град са горионицима  (WTC-GB-300-A)– 2 kom 470.599,00 470.599,00
- пратећа опрема 219.657,00 219.657,00
- мазутара 34.749,00 34.749,00
- командни орман:                                                 366.437,00 366.437,00
- уређаји за одржавање постројења: 43.251.445,00 43.251.445,00 
- апарати за производњу:                                     4.097.777,00 4.097.777,00
- економајзери      12.896.576,00      12.896.576,00 
-  подстанице 46.302.688,00 46.302.688,00
-  калориметри: 1.316.935,00 1.316.935,00
-  котларница ОШ „Стојана Новаковића“ 11.041.963,00 11.041.963,00
-  МРС за гас (Тркалиште, Б. баре):   1.143.806,00     1.143.806,00     
-  МРС (Комунално)             305.913,00 305.913,00
-  рачунарска опрема-компјутери:                         894.408,00    894.408,00
- опрема и везе 11.262.260,00 11.262.260,00

Укупно: 140.537.109,00 165.937.610,00

За  опрему  која  је  амотризована  и  има  малу  књиговоствену  вредност  у  односу  на  употребну 
вредност, потенцијални осигуравач ће понуду давати на основу стварне вредност опреме коју даје 
осигураник (20% од процењене вредности нове опреме).
У  претходној  табели  на  позицијама  на  којима  књиговодствена  и  стварна  вредност  једнака 
наручилац ће осигуравати на основу књиговствене вредности. 
Понуду давати на основу износа који су наведени колони (3).

ОСИГУРАЊЕ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ према трећим лицима, правним и физичким, које не 
проистиче из делатности дистрибуције топлотне енергије и из делатности дистрибуције гаса, а 
везано је за радове које за потребе ЈКП "Топлана  Шабац" изводе извођачи под уговором,  НИЈЕ 
ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА. Све штете настале на такав начин терете извођача радова под уговором. 

Основне информације о делатности дистрибуције природног гаса:
-Укупан број корисника природног гаса је 2.834 на територији града Шапца:
           - Домаћинства 2.684
           - Остало (правна лица) 150
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- ДГМ - дистрибутивна гасоводна мрежа – полиетиленска мрежа максималног радног притиска до 4 
bar-a, дужине 180 км  (од Ø 40 до Ø 250).
-  Број КГП – кућних гасних пркључака  је 2.100, у дужини од 20 км (од Ø 25 до Ø 40)  
 - Број КМРС - кућних мерно-регулационих станица је приближан броју КГП 

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
                                                                     Табела 2/1

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ ПО 
ОСНОВУ: 

ГОРЊА ОБАВЕЗА 
ОСИГУРАЊА

Осигурања од незгоде Осигурања од 
незгоде је током 
24 часа

1. Смрт услед незгоде 500.000,00 динара
2. Смрт услед болести 250.000,00 динара
3. Трајни инвалидитет 1.000.000,00 динара

                                                                      Табела 2/2                        
Добровољно задравствено осигурање

4. Теже болести 200.000,00 динара
5. Хирушке интервенције 200.000,00 динара

                                                             Табела 2/3
Осигурање 
запослених Број осигураника Просечна старост осигураника

на неодеђено време 68
52,4 годинана одређено време   2

упослени на уговор   

Каренца није дозвољена (не може да буде предмет уговарања) у случају колективног комбинованог 
осигурања запослених од последица несрећног случаја – незгоде.
Запослени се осигуравају 24 сата у случају колективног комбинованог осигурања од последица 
несрећног случаја – незгоде.

ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

За сва моторна возила тражи се КАСКО и АО осигурање.

• Код ауто КАСКО осигурања тражи се понуда: без учешћа у штети, са покривеним ризиком 
од крађе у земљи, обрачунато по условима осигурања.

• Код АО тражи се понуда: са укљученом аутонезгодом за возача и путнике:
-  случај смрти: 500.000,00 динара
 - инвалидитет: 1.000.000,00 динара
Аутонезгода се тражи одвојено од понуде за незгоду (осигурање запослених).

•Код АО тражи се осигурање стакла
АО и КАСКО за сва возила се тражи за годину дана, од дана регистрације појединог возила за 
наредних годину дана.

Укупно трајање  осигурања по врстама за свако возило је једна година (12 месеци),  а период 
осигурања по поједином возилу са подацима о сваком појединачном возилу  је приказано у табели 
бр.3:

   Табела 3
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Назив основног
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Садашња
књиговдстве
на  вредност

Врста 
осигурања

Период 
осигурања

Škoda Octavia 1,9tdi 
1896 cm3, 66 KW,
-путничко
ŠA 004 - TP 
возач, 4 путника
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АО + 
аутонезгода

04.03.2020-
04.03.2021.

КАСКО 04.03.2020-
04.03.2021.

Zastava coral
IN 1,1
1116 cm3, 40 KW,
-путничко
 ŠA 032 – VJ
возач, 4 путника
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АО + 
аутонезгода

27.10.2019.- 
27.10.2020.

КАСКО 27.10.2019.- 
27.10.2020.

Zastava 10
1242 cm3, 44 KW,
-путничко
ŠA 032 - VL 
возач, 4 путника

42
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АО + 
аутонезгода

23.10.2019-
23.10.2020.

КАСКО 23.10.2019-
23-10.2020.

Dačija  Sandero
1,4 MPI cm3, 55 KW,
-путничко
ŠA 040-МО
возач, 4 путника

61
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АО + 
аутонезгода

24.12.2019-
24-12.2020.

КАСКО 24.12.2019-
24-12.2020.

Peugeot Partner
1,6HDI, 68 KW,
-лако доставно 
носивост 600 kg
ŠA 056-TB
возач, 1 путник

75
1
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312.925,00

АО + 
аутонезгода

21.05.2020-
21-12.2021.

КАСКО 21.05.2020-
21-05.2021.

Dacia Doker Van 
1,5 DCI, 55 KW,
-лако доставно 
носивост 675 kg
ŠA 119-CA
возач, 1 путник

 

09
80

4

20
17

11
.1

0.
20

18

1.
28

0.
59

8,
00

14
9.

40
3,

00

1.131.195,00 АО + 
аутонезгода

19.10.2020-
19-10.2021.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.15/20
 41/ 84

 



Dacia Doker Van 
1,5 DCI, 55 KW,
-лако доставно 
носивост 675 kg
ŠA 131-OR
возач, 1 путник

09
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.0
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3.
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.8

92
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0

1.321.985,00 АО + 
аутонезгода

28.05.2020-
28.05.2021.

УКУПНA књиговодствена вредност возила (без пореза) 2.766.106,00

У спецификацији моторних возила је потребно за свако возило посебно исказати појединачну 
премију за сваку врсту осигурања. Премија ауто - одговорности исказује се у висини основног 
премијског степена, без урачунатог бонуса/малуса.
Приликом  издавања  појединачних  полиса  премија  за  свако  појединачно  возило  ће  се 
утврђивти применом бонус  –  малус  система  на основу тога да  ли  је  возило  имало  или  не 
пријављену штету у предходном периоду.

Напомена:  Понуђач  је  дужан  да  примењује  своје  тарифе  премија  код  осигурања  од 
аутоодговорности у складу са чланом 108. Закона о обавезном осигурању, тј. са премијским 
системом са јединственим осановама премије и минималном тарифом премије. Код уписивања 
појединачних цена – премија осигурања за аутоодговорност понуђач уписује цене – премије 
осигурања  из  свог  премијског  система  –  није  дозвољено  уписивати  другачије  износе  или 
„гратис премије“ – у супротном понуда ће се сматрати неисправном

Процењена вредност: 3.000.000,00
Конто позиција у финансијском плану: 552/0001 – трошкови осигурања
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13.   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗА   
ОСНОВНУ ШКОЛУ „ВУК КАРАЏИЋ“ ШАБАЦ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

      1.  Грађевински објекти (зграде: Шабац, Мачвански Причиновић, Касарске Ливаде, Табановић, 
Шеварице ) вредност:     53.175.287,01 дин.

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ

1. ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

      1. Канцеларијска опрема   вредност    700.737,51  дин.
      2. Рачунарска опрема          вредност 1.942.143,99  дин.
      3.  Електронска и фотографска опрема   вредност   398.709,16   дин.
      4. Опрема за образовање         вредност 4.355.011,98  дин.
      5.  Опрема за домаћинство  вредност     447.84,84   дин.
      6. Књижевна и уметничка дела                             вредност    969.473,86  дин
     
                                              Укупна вредност опреме:  8.813.917,00 дин. 

·ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
·Машине, машински и електро уређаји, апарати и инсталације  

                вредност   3.913.000,00 дин.

·Механичка опрема  (централно грејање)                  вредност    4.497.528,00 дин.

ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО       
·Намештај и уређаји са машинама и апаратима, залихе (ситан инвентар) у објектима осигураника. 

(На исцрпиви“први ризик) 
                                           на суму осигурања од 200.000,00  дин.

·2. ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА У ШАПЦУ
- непомично 4мм 20 ком 1600 32.000,00
- термално  20 ком  4000 80.000,00
Доплатак
            -  за  откуп франшизе

·ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА У ИЗДВОЈЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА
- М. Причиновић
непомично 4мм 126 ком 1600 201.600,00
изолационо стакло 204.000,00
-Табановић
изолационо стакло 31ком 4000     124.000,00
-Шеварице
термално 14ком 4000   56.000,00
Доплатак
            -  за  откуп франшизе
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·ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00
Број запослених    80.

1  4  .   JK  П „ПАРКИНГ ШАБАЦ“  

ОСИГУРАЊЕ  ИМОВИНЕ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА
1.   Осигурање од пожара и неких других опасности
 Грађевински објекти          укупна вредност   2.660.000,00 дин. и то :
Контејнер                         80.000,00 дин.
Контејнер         80.000,00 дин.
Пословни простор у закупу у ул. Јове Курсуле бр.1; (објекат у власништву Војина Рашића, јмбг 

1710955772068) површине 70м2, процењена вредност 2.500.000,00 дин.

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ
- Опрема у објектима        1.300.000,00 дин.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

- Комбиновано осигурање рачунара, процесора и сличнх уређаја  720.000,00 дин.
- Комбиновано осигурање преносивих уређаја, апарата и сличних уређаја
          ПДА урерђаји                 1.300.000,00 дин.
          Штампачи                           390.000,00 дин. 
          Фотоапарати                      420.000,00 дин.
          Лап топ                                420.000,00 дин.

   Доплатак
-  за откуп амортизације
-  за  откуп франшизе

Ц. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА НА ДЕПОУ
- Провална крађа и разбојништво               1.000.000,00 дин.

-  за  откуп франшизе

Д. ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
- Осигурање за рад „паука“                           1.000.000,00 дин.

Е. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
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-  Теретно возило ИВЕКО ЕУРО КАРГО МЛ 100, година производње 2002.  снаге 125 киловата, 
запремине 3920 ццм,  истек осигурања за аутоодговорност 29.12.2020. године и каско осигурања 
01.10.2020.године.
-Осигурање АО и каско осигурање без учешћа у штети

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

Укупан број запослених радника је 35.

Укупна вредност јавне набавке је 415.000,00 динара. Конта 5520, 5524, 5525, 5527. 

1  5  .   ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“ Шабац  

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА 
      1.  Грађевински објекти           вредност   105.460.545,00  И то:

А)  Масив.градња: - Управна зграда, ул. Краља Александра бр.17 (површине 215 м²)
                                   - вредност 1.000.000,00
                                 - вртић „Радост“ ул. Краља Александра бр. 17 (објекат на спрат 
                                   површине 397 м²) – вредност 3.568.916,00
                                 - вртић „Полетарац“ ул. Краља Александра бр.17 (површине 371
                                    м²)  - вредност 400.000,00                       
                                 - вртић „Снежана“ ул. Краља Александра бр. 17  (објекат на
                                    спрат површине 345 м²) – вредност 1.093.406,00         
                                 - вртић „Младост“ ул. Кнеза Лазара бр. 10 (објекат на спрат 
                                    површине 1123 м²) – вредност 8.785.870,00
                                 - вртић „Сунцокрети“ ул.Војводе Путника бб  (површине 204 м²) 
                                 - вредност 1.000.000,00
                                 - вртић „Веверица“ ул. Николе Тесле бр.1 (површине 334 м²)
                                  - вредност 600.000,00
                                 - вртић „Ђурђевак“ ул. Николе Тесле бр. 1(површине 639 м2)
                                 - вредност 2.856.345,00
                                 - вртић „Бубамара“ ул. Вука Караџића бр. (површина 100 м²)
                                 - вредност 600.000,00
                                -  вртић „Бајка“ ул. Боре Тирића бб  (вишеспратни објекат
                                   површине 1.384м²) – вредност 57.082.655,00
                                - вртић „Пролеће“ ул. Станоја Главаша бб  (површине 400 м²)
                                - вредност 600.000,00
                                - вртић „Бамби“ ул. Борачка бр.5 ( површине 728 м2)
                                 - вредност 2.023.353,00
                                 - вртић „Слобода“ ул. Милутине Бојића бб ( површине 1568 м2)
                                 вредност 6.000.000,00
                                 - вртић „Сунце“ ул. Милутина Бојића бб  (површине 500 м2)
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                                 вредност 3.500.000,00
                                 -  вртић „Пчелица“ ул. Деспота Стефана .Лазаревића бб 
                                     (површине1323 м2) – вредност 3.000.000,00
                                 - вртић „Шврћа“ ул. Андрије Глишића бр.2 (површине 102м2) – 
                                 вредност        750.000,00
                                - вртић „Меда“ ул. Николе Чупића бр. 7 (површине 400 м2) – 
                                 вредност –800.000,00

•Вртић  Милица  и  Маша,  ул.  Поцерска  бр.  1  (површине  700  м2)  – 
вредност – 2.800.000,00

•Објекат  у  „Прњавору“,  ул.  Карађорђева  бр.  10  (површине  716  м2)  – 
вредност – 9.000.000,00

                                                               Укупно: П= 11549 м2
                                              Вредност= 105.460.545,00  динара 

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ

I            ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1. Опрема (канцеларијски намештај и сл. опрема)       вредност    18.594.562,50  дин.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

II  ОСИГУРАЊЕ ОД ЛОМА СТАКЛА
      1.  Стакла и огледала дебљине 2мм и више (плекси и стакла свих дебљина, р.б. 3 
укупно 650,00 м2 (репарација мах.1.300,00 динара/1м2)) вредност 730.000,00 динара

- откуп франшизе

IV  ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО                           
1.  покретне  ствари  у  зградама,  канцеларијама  Установе  -  намештај  и  уређаји  са 
машинама и апаратима према подацима из књиговодствене агенције на „ПРВИ РИЗИК“ у 
износу    900.000,00  дин.
- откуп франшизе

•Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, а почетак 
осигурања је 01. август 2020. године.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

Ц. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА

Осигурање АО за возила:                
Тип возила Година 

производње
Број   кубика KW Почетак 

осигурања
Пежо 1.6 ХДИ ФЦ 2008. 1560 66.2 01.11.2020.
Пежо експерт ФЦ227 2010. 1560 66,2 26.10.2020.
Renault  THALIA 1.2 16V 2011. 1149 55 19.08.2020.
Renault Kango 2002. 1461 60 15.05.2021.
Fiat  doblo  cargo  maxi  1.6 
MJTD

2017. 1598 77 08.12.2020

Форд-  Трантиз  минибус- 2018. 2000 125 26.06.2020
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470 LWB EF
Dacia Lodgy 1,5 2019. 1461 70 01.02.2021.

Осигурање возила вршиће се у континуитету на годишњем нивоу
Премија осигурања за АО  да буде на годишњем нивоу.
Премија осигурања за АО исказати без Бонуса /Малуса.
          

Потпуно каско осигурање:
Тип возила Година 

производње
Број 

кубика
KW Вредност 

возила
PEUGEOT teretno vozilo,
FXPFRT FC 1.6 HDI  

2008 1560 66,00 950.000,00 
динара

Peugeot   teretno  vozilo 
EXPERT FC227

2010 1560 66,2 1.200.000,00 
динара

Renault  THALIA 1.2 16V 2011. 1149 55 800.000,00 
динара

Fiat  doblo  cargo  maxi  1.6 
MJTD

2017. 1598 77 1.400.000,00 
динара

Форд  -  Трантиз  минибус-
470 LWB EF

2018. 2000 125 3.950.000,00 
динара

Dacia Lodgy 1,5 2019. 1461 70 1.920.000,00 
динара

Осигурање возила врешиће се у континуитету на годишњем нивоу.                       
За каско осигурање дати без учешћа у штетном догађају са укљученим ризиком крађе у земљи 
и иностранству.                          
Премија за каско осигурање да буде на годишњем нивоу.

Д. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
1. Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
2. Смрт услед болести-природна смрт 100.000,00

3. Инвалидитет 0-100% 600.000,00
УКУПНО 1.000.000,00

Ред. бр. Добровољно здравствено осигурање
1. Теже болести 50.000,00
2. Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

                                               Укупан број запослених радника је 430.

•Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу, а почетак 
осигурања је 01. август 2020. године.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Према службеној евиденцији

Дати понуду са сумама осигурања од:
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               - трајни инвалидитет               700.000,00 динара
               - смрт услед незгоде              300.000,00 динара

                    Укупан број деце  уписане у ПУ „Наше дете“ по задњим подацима је 3.250 деце.

•Осигурање деце ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања је 
01. септембар 2020. године.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

16. Економска школа ,,Стана Милановић''

OSIGURANJE OD POŽARA I ZEMLJOTRESA

Školske zgrade 25.394.778
Školska Hala 45.384.832

70779610,00

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

OSIGURANJE OD POŽARA I ZEMLJOTRESA
OPREMA
administrativna oprema 923.221
Oprema za obrazovanje 2.601.644
Oprema za sport 873.905
Knjizevna i umetnička dela 40.420
Ukupno 4.439.190

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

Процењена вредност зграда и опреме: 80.000,00 конто 421511
Процењена вредност запослених: 112.610,00 конто 421521

Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања је 01. 
септембар 2020. године.
Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00
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Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00
Број запослених    118.

Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања је 
01.септембар  2020. године.
Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

17. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ШАБАЦ“

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

1.Осигурање имовине од пожара и неких других опасности за грађевинске објекте:

-Установа за децу и младе „ШЂабац“, Стефана Првовенчаног бб

-Стан у Шапцу, ул.Церска бр.8 са опремом

-Стан у Шапцу, ул. Проте Смиљанића, бр.3 са опремом

-Зграда Центра за социјлани рад „!Шабац“, ул. Мачванска , бр.76, са опремом

  УКУПНА СУМА ОСИГУРАЊА ЗА ГРАЂЕВНИСКЕ ОБЈЕКТЕ:151.200.000,00 дин.

 УКУПНА СУМА ОСИГУРАЊА ЗА ОПРЕМУ:3.881.544,00 дин 

 Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице
Уговорна обавеза се односи на период од 01.08.2020. до 01.08.2021.године.

 2. Осигурање машина од лома и неких других опасности (опрема, парни котао, механич-
ка опрема)

УКУПНА СУМА ОСИГУРАЊА ЗА ОПРЕМУ: 1.723.109,00 

Доплатак

            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе
Уговорна обавеза се односи на период од 01.08.2020. до 01.08.2021.године.

3.Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја са

 уговореним доплацима за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

УКУПНА СУМА ОСИГУРАЊА ЗА ОПРЕМУ: 3.133.753,00 
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Доплатак
            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе
Уговорна обавеза се односи на период од 01.08.2020. до 01.08.2021.године.

4. Осигурање имовине од провалне крађе и разбојништва за:

-намештај и уређаје са машинама и апаратима (ситан инветар) у објектима зу Шапцу, Мачван-
ска 76 („на први ризик“)

-опрема у стану у Шапцу у улици Церска 8

-опрема у стану у Шапцу у улици Проте Смиљанића 3

-новац и новчане вредности за време преноса и превоза, уз укључен ризик саобраћајне незгоде

УКУПНА СУМА ОСИГУРАЊА :595.284,00 динара 

Доплатак
            -  за  откуп франшизе
Уговорна обавеза се односи на период од 01.08.2020. до 01.08.2021.године.

5. Осигурање стакла од лома :

-објекат Установа за децу и младе „Шабац“

УКУПНА СУМА ОСИГУРАЊА :100.000,00 динара 

Доплатак
            -  за  откуп франшизе
Уговорна обавеза се односи на период од 01.08.2020. до 01.08.2021.године.

ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

Осигурање се односи на све раднике (укупно 115) , при вршењу редовног заминања и изван 
обављања редовног занимања.  

Уговорна обавеза се односи на период од 01.08.2020. до 01.08.2021.године.

18  .   ОШ ЗМИЊАК-2020 година  
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ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

А. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1.  Грађевински објекти           вредност   6.342.692,00 дин. и то:
- Једноспратна  зграда матичне школе ОШ»Јован Цвијић « Змињак
  у улици Војовде Мишића 1, Змињак
  вредност 3.483.550,00  дин.
- Једноспратна  зграда издвојене јединице ОШ“Јован Цвијић“ Змињак у Петловачи
  у улици Вука Караџића б.б Петловача                                                                                                        

вредност 2.859.142,00  дин.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

Б. ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ

I.           ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
      1. Опрема, машине и апарати
      (намештај у учионицама, канцеларијски намештај, машине  и сл. опрема)               

вредност    554.214,00дин.
Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на опрему
     - поплаве и бујице

II.       КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА
•„дигитални кабинет“ 15 радних места  43.314,00
•„дигитални кабинет“ 10 радних места  28.214,00
•други рачунари                492.117,00

Сума осигурања                    563.645,00  дин.
Доплатак

            -  за откуп амортизације
            -  за  откуп франшизе

III. ЛОМ СТАКЛА
Равна стакла на прозорима преградама и помоћним објектима до 4мм и више и изолациоана 

стакла непомична на први ризик
Површина 180м2  на фиксну суму од  250.000,00 за Змињак и Петловачу

              Доплатак
            -  за  откуп франшизе

IV.         ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО                           
        1.  Опрема, машине и апарати на први ризик

(намештај  у учионицама,  канцеларијски намештај,  машине  и сл.  опрема)               
вредност 554.214,00 дин за Змињак и Петловачу
Доплатак

            -  за  откуп франшизе

•Осигурање зграда и опреме вршиће се у континуитету на годишњем нивоу, 
а почетак осигурања је 01. август 2020. године.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.

II. ОСИГУРАЊЕ  ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА 
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ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00

УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

                    Укупан број запослених радника је 30.

19. ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
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20  . ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ  

I.  КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА
        Сума осигурања        1.000.000,00 динара
            Доплатак
-за откуп амортизације
-за откуп франшизе
У финансијском плану за 2020 годину за ово осигурање је планиран износ од 17.891,21 динар на 
конту 421511.

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 180.000,00
Инвалидитет 0-100% 360.000,00

УКУПНО 540.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00

                    Укупан број запослених радника је 80.

Осигурање запослених ће се вршити у континуитету на годишњем нивоу, а почетак осигурања је 01. 
октобар 2020. године за колективно осигурање запослених а 01.08.2020. за добровољно 
здравствено осигурање.

Премију осигурања у понуди исказати на годишњем нивоу.Планирана средства у финансијском плану за 
2020 годину су 52.350,00 динара а на конту 421521.

ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
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Тип возила Година 
производње

Број   кубика KW Почетак 
осигурања

Шкода фабиа 2008. 1198 51 01.11.2020.

Осигурање возила вршиће се у континуитету на годишњем нивоу
Премија осигурања за АО  да буде на годишњем нивоу.
Премија осигурања за АО исказати без Бонуса /Малуса.

                                                                     

Планирана средства за 2020 годину су 11.000,00 динара на конту 424911.
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УКУПНA књиговодствена вредност возила (без пореза) 1.283.203,00
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У спецификацији моторних возила је потребно за свако возило посебно исказати појединачну 
премију за сваку врсту осигурања. Премија ауто - одговорности исказује се у висини основног 
премијског степена, без урачунатог бонуса/малуса.
Приликом  издавања  појединачних  полиса  премија  за  свако  појединачно  возило  ће  се 
утврђивти применом бонус  –  малус  система  на основу тога да  ли  је  возило  имало  или  не 
пријављену штету у предходном периоду.

Напомена:  Понуђач  је  дужан  да  примењује  своје  тарифе  премија  код  осигурања  од 
аутоодговорности у складу са чланом 108. Закона о обавезном осигурању, тј. са премијским 
системом са јединственим осановама премије и минималном тарифом премије. Код уписивања 
појединачних цена – премија осигурања за аутоодговорност понуђач уписује цене – премије 
осигурања  из  свог  премијског  система  –  није  дозвољено  уписивати  другачије  износе  или 
„гратис премије“ – у супротном понуда ће се сматрати неисправном

21. Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ Шабац

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И ЗЕМЉОТРЕСА

Школске зграде 28.711.222,10

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И ЗЕМЉОТРЕСА
ОПРЕМА
Канцеларијска опрема 402.118,31
Рачунарска опрема 43.559,96
Комуникациона опрема 16.377,88
Опрема за домаћинство и угоститељство 18.294,74
Опрема за образовање 3.172.836,48
Остале некретнине и опрема 100.300,00
Књижевна и уметничка дела 141.310,00
Укупно 3.894.797,37

Допунски ризик (на први позив 1% од вредности)
     - излив воде из инсталација на грађ.објекте
     - поплаве и бујице

ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
Смрт услед несрећног случаја 300.000,00
Инвалидитет 0-100% 600.000,00
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УКУПНО 900.000,00

Добровољно здравствено осигурање
Теже болести 50.000,00
Хируршке интервенције 50.000,00

УКУПНО 100.000,00
Број запослених    93
V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА

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

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда;

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);
Доказ:  извод из казнене евиденције,  односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе,  да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,  кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. Ако понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега, као 
физичко лице - доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а Србије. (ови 
докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда).

1) 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);

Докази: 
* Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе
* Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода.
(достављају  се  копије;  наведени докази не могу бити старији од два месеца пре  
отварања понуда.
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            4)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. ст. 
1. тач. 5) Закона);

Доказ: Дозвола за рад издата од стране НБС
             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 немазабрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења  (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ: Попуњена и потписана изјава о поштовању обавеза и непостојања забране из 
чл. 75. став 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: 

− да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

а) да су у претходној обрачунској 2019. години били ликвидни, односно да им у наведеном 
периоду рачун није био у блокади нити један дан; као доказ испуњености овог услова потребно 
је доставити Потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности за 2019. Годину.

− да располаже неопходним пословним капацитетом и то:

а) да су у претходне три обрачунске године  имали најмање три склопљена Уговор о осигурању 
у  висини  од  укупно 15.000.000,00 динара  без  пореза,  као  доказ  испуњености  овог  услова 
потребно је доставити референтне Уговоре о осигурању.

б) да понуђач има исказани коефициент ажурности у решавању штета за 2019. годину већи од 
95%, који се утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају НБС, сектору за 
послове  надзора  над  обављањем  делатности  осигурања,  одељење  за  актуарске  послове  и  
статистику,  извештај  – број  штета по друштвима за осигурање у 2019. години. Коефициент 
ажурности израчунава се по следећој формули:

Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули:

                                                                  (А+Б) х 100                                   

Коефицијент ажурности=         _________________________

                                                                         (Ц+Д)

А = број решених штета у 2019.години,

Б = број одбијених и сторнираних штета у 2019.години

Ц = број пријаљених штета у 2019.години

Д = број резервисаних штета на крају 2018.

(У случају подношења понуде од стране групе понуђача за потребе пондерисања
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понуде узеће се у обзир заједничка ажурност групе понуђача и то тако што се износи

ставки А,Б,Ц и Д сваког члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају –

нпр.уколико групу понуђача чине два члана, ажурност у решавањеу штета биће

одређена према следећој формули:

(А1+А2+Б1+Б2) х 100, где је

% ажурности у решавању штета = (Ц1+Ц2+Д1+Д2)

− да располаже довољним кадровским капацитетом и то да је:

а)  понуђач  пре  објављивања  позива  за  подношење  понуда,  има  радно  ангажована  лица 
-запослена на неодређено или одређено време, на пословима који су везани са предметом јавне 
набавке и то најмање једног:

· са високом школском спремом машинске струке,

· са високом школском спремом електро струке,

· са високом школском спремом грађевинске струке,

· са високом школском спремом правне струке,

· са високом школском спремом економске струке,

и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити, фотокопију одговарајућег М-3А за 
запослено лице до 01.10.2010. године, образац М-А за запослено лице после 01.10.2010. године, 
а М1/М2 за запослено лице пре 1994. године са фотокопијом уговора о раду и фотокопијом 
радних књижица.

- Да поседује сертификатe: ISO 9001, ISO 27001 и ISO 10002

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.

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.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

− Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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−
− Услов из чл.  75.  ст.  1.  тач.  1) Закона -  Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
−
− Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције,  односно  уверење  основног  суда  на  чијем  подручју  се  налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног  правног  лица,  којим се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за 
кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  неко  од 
кривичних  дела  организованог  криминала;  3)  Извод  из  казнене  евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе  МУП-а,  којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине,  кривично дело примања или давања 
мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела  организованог 
криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту 
пребивалишта  законског  заступника).  Уколико  понуђач  има  више  законских 
заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за  сваког  од  њих.   Предузетници  и 
физичка  лица:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне 
полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да  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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

− Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

− Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  4)  Закона  -  Доказ:  Уверење  Пореске  управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 

− Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
− Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:  Дозвола за рад издата од стране 

НБС
− Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:

− Потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности за 2019. годину.
− Референтни Уговори о осигурању.
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− Сопствена  изјава  о  кадровском капацитету  уз  достављање   фотокопије 
одговарајућег М-3А за запослено лице до 01.10.2010. године, образац М-А за запослено 
лице  после  01.10.2010.  године,  а  М1/М2  за  запослено  лице  пре  1994.  године  са 
фотокопијом уговора о раду и фотокопијом радних књижица.

− Изјава о коефициенту ажурности у решавању штета за 2018. годину

        - ISO сертификат 9001, ISO 27001, ISO 10002 или потврда о усавршености.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из 
члана  75.  став  1.  тач.  5)  Закона,  за  део  набавке  који  ће  понуђач  извршити  преко 
подизвођача.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија,  а  наручилац  може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од 
понуђача,  чија  је  понуда  на  основу  извештаја  за  јавну  набавку  оцењена  као 
најповољнија,  да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају  да  доставе  доказ  из  чл.   75.  ст.  1.  тач.  1)  Извод  из  регистра  Агенције  за 
привредне  регистре,  који  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенције  за 
привредне  регистре.  Лице  уписано  у  регистар  понуђача  није  дужно  да  приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски  документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ 
доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа,  приложити своју писану изјаву,  дату под кривичном и материјалном 
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.

Ако  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли  су 
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране 
надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са  испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,  која  наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин
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VI 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:  Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова 6, 
са  назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку услуга  осигурања,  ЈН  бр.  15/20 -  НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је примљена  од  стране 
наручиоца  најкасније  30  дана  од  дана објаве  позива и  конкурсне документације  на 
Порталу јавних набавки,  до 13 часова. Отварање понуда вршиће се одмах након истека 
рока за подношење понуде, са почетком од 13:05 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 наручулац 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 и неотворена ће се вратити понуђачу.
   
Понуда мора да садржи:

Поглавље Назив поглавља

V

Доказе за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

VII Образац понуде
VIII Модел уговора

IX
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

XI Образац изјаве о независној понуди

XII
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

-  У  случају  заједничке  понуде  и  понуде  са  подизвођачем,  све  у  складу  како  је 
предвиђено конкурсном документацијом. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној  документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр.  Изјава  о  независној  понуди,  Изјава  о  поштовању  обавеза  из  чл.75.ст.2. 
Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из 
групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 
и  печатом  оверава  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба  дефинисати  споразумом  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

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: .........[навести назив и 
адресу наручиоца],  са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   ..........  [навести 
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2020..... [навести редни број  јавне набавкe] -  НЕ 
ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   ..........  [навести 
предмет јавне набавке], ЈН  бр...../2020..... [навести редни број  јавне набавкe] -  НЕ 
ОТВАРАТИ” или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   ..........  [навести 
предмет јавне набавке], ЈН  бр...../2020..... [навести редни број  јавне набавкe] -  НЕ 
ОТВАРАТИ”  или
„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   .......... 
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2020..... [навести редни број јавне набавкe] 
- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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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 III конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се 
доказује испуњеност услова.
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова.

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) до 2) 
Закона и то податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) опис послова сваког од понуђача
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у  поглављу V конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством  како  се  доказује 
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или 
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ  
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу услова плаћања  .  
Премија осигурања за АО плаћа се у целости при регистрацији возила. Прихватљиви 
услови плаћања су плаћање премије у 12 једнаких месечних рата, валута 45 дана.

9.3. Захтев у погледу   периода осигурања  
Период осигурања: од 01.08.2020. године до 01.08.2021. године

9.4.   Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 60 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.

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.
У цену је  урачуната цена предмета јавне набавке, итд.].
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.

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  

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.15/20
 67/ 84

 



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.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И  
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко 
соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице на 
износ  од  10%  од  вредности  уговора,  као  средство  финансијског  обезбеђења,  којом 
понуђач  обезбеђује  испуњење  својих  уговорних  обавеза  и  да  поднесе  картон 
депонованих потписа.

Финансијско  обезбеђење  мора  трајати  најмање  онолико  колико  траје  рок  за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Уколико  понуђач  у  тренутку  закључења  уговора  не  поднесе  или  одбије  да 
поднесе бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем 
најповољнијем понуђачу.

13.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА  
ПОНУЂАЧИМА  НА  РАСПОЛАГАЊЕ,  УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна  набавка  не  садржи  поверљиве  информације  које  наручилац  ставља  на 
располагање.

14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може,  у  писаном  облику  [путем поште на адресу  наручиоца,  
електронске поште на  e-mail aleksandar.mijatovic@sabac.org или факсом на број  015-
364-150] тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са 
припремањем  понуде,  при  чему  може  да  укаже   наручиоцу  на  евентуално  уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији ,најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде. 
Наручилац  је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  објави  на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.15/20”.
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.

15. 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. 

16.  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 премија осигурања“. 

17.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ПРЕМИЈОМ ОСИГУРАЊА 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  понуђену  премију  осигурања, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио  дужи рок важења 
понуде.  У  случају  истог  понуђеног  рока  важења  понуде  најповољнија  понуда  биће 
изабрана жребом.
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18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као  и  да  гарантује  да нема  забрану обављања делатности  која  је  на  снази  у  време 
подношења понуде.   (Образац изјаве, дат је у поглављу IX конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
које  има  интерс  за  доделу уговора  у  конкретном поступку јавне  набавке  и  који  је 
претпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
овог закона. . 
Захтев за  заштиту права  подноси се  наручиоцу ,а  копија  се  доставља  Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail aleksandar.mijatovic@sabac.org, факсом  на  број 015-364-150 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.Наручилац објављује обавештење о  поднетом захтеву за заштиту 
права на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико  је  примљен  од  стране  наручиоца  најкасније   7 дана  пре  истека  рока  за 
подношење понуда,  без  обзира  на  начин достављања.   Захтев  за  заштиту права  не 
задржава даље активности наручиоца у складу са одредбама чл.150.Закона.
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 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца  предузете  у 
поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити  познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,  а  подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац  захтева  је  дужан да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу у 
изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 
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понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју  се  односи  (број  или  друга  ознака  конкретне  јавне  набавке),  корисник:  буџет 
Републике Србије.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 
динара  уколико  понуђена  цена  понуђача  којем  је  додељен  уговор  није  већа  од 
120.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  %  понуђене  цене  понуђача  којем  је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи  120.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће  подносилац сазнати  на  отварању понуда или  из  записника  о 
отварању  понуда)  није  већа  од  120.000.000  динара,  односно  такса  износи  0,1  % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР  БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је уговор 
додељен 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 захтева за заштиту права ,у складу са 
чланом 112.став 2.тачка 5)Закона. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор,наручилац 
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у сладу 
са чланом 113.Закона

       23.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све 
у скалду са чланом 115.Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр ________________  од __________________  за  јавну  набавку  услуга 
осигурања , ЈН број  15/20.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача  
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,  
уколико  се  понуда  подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке  
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће  
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке  
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће  
извршити подизвођач:

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са  
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,  
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и  
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који  
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од  
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном  
броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  учесник  у  
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

Наручилац Премија 
за 
осигура
ње 
имовине 
без 
пореза

Премија 
за 
осигура
ње 
имовине 
са 
порезом

Премија 
за возила 
(АО+АК) 
без 
пореза

Премија 
за
возила 
(АО+АК) 
са 
порезом

Премија за 
осигурање 
запослених 
без пореза

Премија за 
осигурање 
запослених 
са порезом

Премија за 
осигурање 
од 
одговорнос
ти из 
делатности 
без пореза

Премија за 
осигурање 
од 
одговорнос
ти из 
делатности 
са порезом

Наручилац 
1
Наручилац 
2
Наручилац 
3
Наручилац 
4
Наручилац 
5
Наручилац 
6
Наручилац 
7
Наручилац 
8
Наручилац 
9
Наручилац 
10
Наручилац 
11
Наручилац 
12
Наручилац 
13
Наручилац 
14
Наручилац 
15
Наручилац 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.15/20
 75/ 84

 



16
Наручилац 
17
Наручилац 
18
Наручилац 
19
Наручилац 
20
Наручилац 
21
УКУПНО:

Укупна  премија  осигурања  имовине  (зграда, 
опреме  и  возила),   осигурања запослених,  

осигурања  АО+АК  и  осигурања  од 
одговорности без пореза

Укупна  премија  осигурања  имовине  (зграда, 
опреме  и  возила),   осигурања запослених,  

осигурања  АО+АК  и  осигурања  од 
одговорности са порезом 

Услови плаћања

Рок важења понуде

Период осигурања

Коефициент  ажурности  у  решавању штета  за 
2019. годину ______ %

Износ  понуђеног  бесповратног  улагања  у 
превентиву изражена у РСД

   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.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

                                                                УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Закључен између:
Заједничког наручиоца __________________________________________
са седиштем у Шапцу, улица ________________ бр. ____, ПИБ: _________
Матични број: ______________
Број рачуна: ________________ код __________________,
Телефон: __________________ Телефакс: _______________
кога заступа naчелник ____________________
(у даљем тексту: Осигураник)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Осигуравач),

Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

               
Члан 1.

Предмет уговора је осигурање имовине (зграда, опреме и возила) и  осигурање 
запослених, осигурање АО и осигурање од одговорности из делатности у свему према 
понуди осигуравача број  ______ од _______ 2020.  године која  је  саставни део овог 
уговора.

Члан 2.
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Осигуравач  се  обавезује  да  изврши  о  осигурање  имовине  (зграда,  опреме  и 
возила) и  осигурање запослених, осигурање АО+АК и осигурање од одговорности из 
делатности у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Члан 3.
Вредност јавне набавке из члана 1.  овог уговора је ___________  динара без 

пореза.
Вредност  јавне  набавке  из  члана  1.  овог  уговора  јe ___________  динара  са 

порезом.
Премија за  осигурање зграда,  опреме, каско осигурање возила, запослених  и 

осигурање од одговорности из делатности мора бити фиксна тј. не може се мењати. 
Премију за АО осигурање возила осигуравач може кориговати у току године до 

висине  премије  прописане  од  стране  Владе  Републике  Србије,  односно  надлежног 
Министарства.

Осигуравач ће  полисе осигурања достављати посебно сваком од заједничких 
наручилаца – осигураника.  Осигураници ће сходно промљеним полисама осигурања 
вршити плаћање премије осигурања осигуравачу.

Члан 4.
Плаћање  ће  се  вршити  на  следећи  начин: 

___________________________________________________________________________
___________________________

Осигураници  ће  сходно  примљеним  полисама  осигурања  вршити  плаћање 
премије осигурања осигуравачу.

          Члан 5.

Бесповратна улагања у превентиву: 
        Уговорне стране су сагласне да ће осигуравач, у скаду са датом понудом, извршити 
уплату бесповратних средстава на име превентиве у целости ,  а у циљу отклањање 
извора опасности (спречавање настанка штетног догађаја од ризика пожара и неких 
других опасности,   тако да се штета не догоди, као и смањењу последица уколико се 
опасност догоди, ради смањења штете у износу од  ________ изражена у РСД“

Осигураник  се  обавезује  да  ће  средства  превентиве  користити  искључиво  у 
циљу одређеном у ставу 1 овог члана.

Члан 6.
Осигуравач  је  обавезан  да  осигуранику  достави  бланко  соло  меницу, 

регистровану код НБС, са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло 
менице на износ од 10% од вредности уговора, коју осигураник може употребити у 
случају неиспуњења уговорених обавеза од стране осигуравача.

Члан 7.
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Овај уговор закључује се за период  2020./2021. године, у складу са чланом 1. 
овог  уговора,  а  за  све  што  није  наведено  у  овом Уговору примењиваће се  одредбе 
Закона о јавним набавкама и осталих позитивних прописа.

 Услуге осигурања у току 2020. години плаћаће се до укупног износа средстава 
предвиђених одлуком о  буџету наручиоца  за  2020.  годину,  а  сва  плаћања за  услуге 
осигурања у току 2021. године вршиће се у складу са одлуком о буџету за 2021. годину.

Овај уговор се закључује на период од 01.08.2020. године до 01.08.2021. године.

Члан 8.
Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни  Привредни суд у 

Ваљеву.

Члан 19.
Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.

У Шапцу, _________________

УГОВАРАЧИ

             ЗА ОСИГУРАНИКА                                  ЗА ОСИГУРАВАЧА  
                  
             ___________________ _____________________
            

Напомена:
овај модел уговора представља садржину уговора који  ће  бити закључен  са  
изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога  
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,  
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу  
о  реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у  поступку  јавне  
набавке.
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IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Наручилац 1-21:

Предмет набавке – 
осигурање имовине 
појединачне ставке из 
обрасца III – техничке 
спецификације

Премија за осигурање 
имовине без пореза

Премија за осигурање имовине 
са порезом

УКУПНО:

Предмет набавке – 
осигурање АО+АК 
појединачне ставке из 
обрасца III – техничке 
спецификације

Премија за осигурање 
АО+АК без пореза

Премија за осигурање АО+АК 
са порезом

УКУПНО:

Предмет набавке – 
осигурање запослених 
појединачне ставке из 

Премија за осигурање 
запослених без пореза

Премија за осигурање 
запослених са порезом
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обрасца III – техничке 
спецификације

УКУПНО:

Предмет набавке – 
осигурање од 
одговорности из 
делатности ставке из 
обрасца III – техничке 
спецификације

Премија за осигурање од 
одговорности из 
делатности без пореза

Премија за осигурање од 
одговорности из делатности са 
порезом

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
      - у колони 1. уписати тачан назив позиције из обрасца  III – техничке спецификације
    - у колони 2. уписати колико износи премија осигурања без пореза, за сваки тражену позицију предмет јавне набавке;
     - у колони 3. уписати колико износи премија осигурања са порезом, за сваки тражену позицију предмет јавне набавке;
       - У последњем реду уписати укупну премију осигурања без и са порезом

 Напомена: Образац је неопходно копирати и попунити посебно за сваког од заједничких наручилаца.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X 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 техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.15/20
 82/ 84

 



XI 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 осигурања, бр. 15/20, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:  у случају  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. тачка 2) 
Закона. 
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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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................ у  поступку  јавне  набавке  услуга 
осигурања, бр. ЈН 15/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и 
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          Датум            Понуђач

________________                        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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