
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пољопривредна школа са домом ученика Футог  

Цар  Царице Милице2                                                                                                                                       

21410 Футог      

 

Број: УМВрп II/1.8-2020 

Датум:17.07.2020. 
 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број УМВрп 

II/1.7-2020 од 10.07.2020. године, директор Пољопривредне школе са домом 

ученика д о н о с и   

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ 

ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 

УМВрп II/1-2020 

 

Уговор о јавној набавци услуга – осигурање имовине, ученика и запослених, која се 

спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  редни број УМВрп II/1-2020 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу   КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о., Београд 

ГФО Нови Сад, Булевар ослобођења бр 3. Нови Сад, по понуди број 180/2020 од 

08.07.2020.  године, која је код Наручиоца заведене под бројем 05-1075-134 дана 

9.07.2020.   
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу у року од три дана од 

дана доношења одлуке.  

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – осигурање имовине, ученика и 

запослених  

Ознака из ОРН:  

66510000-8-Услуге осигурања,   

66512100-3-Услуге осигурања од незгоде,   

66514100-7-Услуге осигурања у превозу,  

66514110-0-Услуге осигурања моторних возила,  

66515100-4-Услуге осигурања од пожара,   

66515200-5-Услуге осигурања имовине,  

66515400-7-Услуге осигурања од временских непогода,   

66516100-1-Услуге осигурања од одговорности моторних возила  

ШИФРА ИЗ ДОПУНСКОГ РЕЧНИКА: SB01-1- за осигурање 
 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ, износи 3.921.300,00 динара. 

  

 3. Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне набавке набавка услуга – осигурање имовине, ученика и 

запослених, примљена је 1 (једна)  понуда  и то: 



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, ГФО 

Нови Сад,   

Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 3 

Матични број: 07046898 

ПИБ: 100001958 

Законски заступник: Бранислав Трифуновић 

Уписан у регистар понуђача: да 

 

           4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене 

тих понуда: као неприхватљиве одбијена је понуда следећег понуђача: / 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење - начин на који је утврђена та цена: / 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера: 

    Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном 

документацијом. 

  Критеријум за доделу уговора за јавну набавку услуга – осигурање 

имовине, ученика и запослених је најнижа понуђена цена. 

Ред. 

Број 

Број под којим је понуда 

заведена 
Назив или шифра понуђача 

1. 05-1075-134 Компанија „Дунав осигурање“,  Београд  ГФО Нови 

Сад, Булевар Ослобођења 3, Нови Сад 

Предмет: 
јавна набавкауслуга–осигурање имовине, 

ученика и запослених 

ЦЕНА – УКУПНО ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА 

ОСИГУРАЊА БЕЗ ПОРЕЗА (од 1 до 14) 

3.831.401,23 

ПОРЕЗ: 80.559,74 

ЦЕНА – УКУПНО ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА 

ОСИГУРАЊА СА ПОРЕЗОМ (од 1 до 14): 

3.911.960,97 

Рок и начин плаћања:   

Начин плаћања: у 12 месечних рата, без 

камате, на рачун добављача.   

Услови плаћања: - У складу са ануитетним 

планом, а на основу прилива средстава из 

буџета града Новог Сада, као и из буџета 

Републике Србије – Министарства просвете 

и технолошког развоја 

Рок исплате накнаде из осигурања: 
14 дана од дана ликвидиране и обрачунате 

штете 

Изјава којом потврђује да су испуњени 

обавезни условиизчлана 75.: 

да 

Доказ о испуњености обавезног услова из – Дозвола НБС за обављање делатности  



члана 75. Став 1. Тачка 5) ЗЈН осигурања, са потврдом НБС да није 

престала важност исте тј. да је иста на 

снази 

Образац понуде са табеларним делом понуде: да 

Образац структуре понуђене цене да 

Образац изјаве о независној понуди: да 

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 

ЗЈН: 

да 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у 

поступку јавне набавке (бланко соло 

меница,менично овлашћење/писмо, копија 

депо картона, копија захтева за регистрацију 

менице који је оверен од стране пословне 

банке): 

да 

Модел уговора да 

Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања понуда 

Понуда је потписана и оверена: да 

Понуђач је уписан у регистар понуђача да 

Понуда се подноси: самостално 

Доказе о испуњености додатних услова за 

учешће у поступку јавне набавке 
да 

Опште и Посебне  услове осигурања да 

         Након прегледа понуде, Комисија за јавну набавку је констатовала да 

је примљена укупно 1 (једна) прихватљива и одговарајућа понуда, која је 

оцењена на следећи начин: 

 

РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

Комисија је након прегледа и оцењивања понуда сачинила следећу ранг листу 

понуда за јавну набавку услуга – осигурање  имовине, ученика и запослених 

Ред. 

Број 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Укупна понуђена цена 

без ПДВ 

1. 05-1075-134 

Компанија „Дунав осигурање“, 

Београд,  ГФО Нови Сад, Булевар 

Ослобођења 3. Нови Сад 

3.831.401,23 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да 

ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће 

извршити подизвођач:  

Комисија предлаже да у поступку јавне набавке услуга – осигурање имовине, 

ученика и запослених уговор додели понуђачу Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. 

Београд, ГФО Нови Сад, Булевар Ослобођења бр 3. Нови Сад,  по понуди број 

180/2020 од 08.07.2020. године, која је код Наручиоца заведене под бројем 05-

1075-134  дана 09.07.2020. године.   

Понуђач је понуду поднео самостално. 



 


