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Број: 9/315 
Датум: 04.06.2020. 
 

Измене и допуне конкурсне документације 
 
 

Предмет: Измене Конкурсне документације број 9/286 од 27.05.2020. године за јавну набавку  У 4 „ 
Осигурање имовине и лица“. 

 
Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку У 4 „ Осигурање имовине и лица“ , тако што се 
мења: 
 

        -Додатни услов 4  у делу IV.2- Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. 
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 
 

Брише се: 
 

Услов 4) Да је понуђач на дан 31.12.2018. године имао разлику расположиве и захтеване маргине 
солвентности за неживотна осигурања/реосигурање  у висини од најмање 600.000.000,00 динара. 
 
Доказ: Обрасци адекватности капитала за неживотна осигурања /реосигурања АК-НО/РЕ за 2018. годину 
у ком су саджани предметни подаци. 
 

Додаје се: 
 

Услов 4) Да је понуђач на дан 31.12.2018. године имао разлику расположиве и захтеване маргине 
солвентности за неживотна осигурања/реосигурање  у висини од најмање 1.200.000.000,00 динара. 
 
Доказ: Обрасци адекватности капитала за неживотна осигурања /реосигурања АК-НО/РЕ за 2018. годину 
у ком су саджани предметни подаци. 
 
 

Мења се такође: 

     -Прилог бр. 1 за партију 1, Осигурање имовине ,  
    - Образац понуде са структуром цене за јавну набавку У 4 за партију 1, Осигурање имовине и  
    - Модел уговора за партију 1, Осигурање имовине , новим који се налазе у прилогу овог документа. 

 
Комисија за јавну набавку 
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Прилог бр. 1  
 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке- 

партија 1 
 

 Предмет осигурања  

Рб. Осигурање имовине Набавна књиговодствена вредност 
на дан 31.12.2019. 

1. Грађевински објекти 466.270.833,20 РСД 

 Опрема  

 - Медицинска и лабораторијска опрема  185.973.635,16 РСД 

2. - Намештај 52.022.256,79 РСД 

 - Остала опрема  23.613.836,44 РСД 

 Укупно опрема: 261.609.728,39 РСД 

3. Електронски рачунари, процесори и слични уређаји  35.266.071,70 РСД 

4. Залихе ситног инвентара 174.918,88 РСД 

5. Залихе потрошног материјала 3.267.054,29 РСД 

6. Возила 12.466.852,95 РСД 

 
 
 Врста осигурања 

Рб. Осигурање имовине 

1. 

Пожар и неке друге опасности 
Предмет осигурања: Грађевински објекти 
Уговорени допунски ризици: 

− Излив воде из инсталација за ГО на суму „првог ризика“ до 5% 
− Поплава, бујица и висока вода за ГО на суму „првог ризика“ до 5% 

У осигурање укључити : 
− Откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

2. 

Пожар и неке друге опасности 
Предмет осигурања: Медицинска и лабораторијска опрема, остала опрема и намештај (без електронских 
рачунара и возила) 
Уговорени допунски ризици: 

− Излив воде из инсталација на суму „првог ризика“ до 5% 
− Поплава, бујица и висока вода на суму „првог ризика“ до 5% 

У осигурање укључити : 
− Откуп амортизоване вредности код делимичних штета 
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3. 

Електронски рачунари, процесори и слични уређаји 
Предмет осигурања: Електронски рачунари 
У осигурање укључити: 

− Откуп амортизоване вредности код делимичних штета 
− Откуп одбитне франшизе 

4. 

Пожар и неке друге опасности 
Предмет осигурања: Залихе потрошног материјала и ситан инвентар на залихама 
Уговорени допунски ризици: 

− Излив воде из инсталација на пуну вредност 
− Поплава, бујица и висока вода на пуну вредност 

5. 

Mашине од ризика лома и неких других опасности 
Предмет осигурања: 

− Све машине, апарати и медицинска опрема (сем опреме електронских рачунара, возила и намештаја) 
− Опрема у саставу ГО до 7% вредности ГО 

У осигурање укључити: 
− Откуп амортизоване вредности код делимичних штета 
− Откуп одбитне франшизе 
− Истраживање места квара и санација квара 

6. 

Провална крађа и разбојништво 
Предмет осигурања: 

− Опрема (без електронских рачунара и возила) на „први ризик“ до 5% вредности опреме 
− Залихе потрошног материјала и ситног инвентара на суму „првог ризика“ до 10% вредности залиха 

потрошног материјала и ситног инвентара 
У осигурање укључити: 

− Откуп одбитне франшизе 

7. 
Осигурање од одговорности из делатности 
Предмет осигурања: Одговорност из делатности 

Осигурање по једном штетном догађају до 1.000.000,00 РСД, а највише 5.000.000,00 РСД годишње 

8. 

Осигурање од опасности изазваних превозом опасних материја 
Предмет осигурања: Осигурање за случај штете причињене трећим лицима услед смрти, повреде тела или 
здравља, оштећења или уништења ствари и имовине или загађења животне средине у току обављања 
транспорта опасне материје или опсаног отпада. 
Сума осигурања: 1.000.000,00 рсд по једном превозу за период од годину дана за наведеноо воѕило: 
Врста возила: Теретно- Peugeot Partner BG 1397 CE   

9. Осигурање возила 
 

 Предмет осигурања  

Рб. Каско осигурање Према најажурнијем каталогу АМСС 

9a. Каско осигурање РСД 

 - Саобраћајни ризици  

 - Пожарни ризици  

 

- Природни ризици 
 

- Вандализам 
 

- Остали каско ризици 
 

- Допунски ризик крађе возила без учешћа у штети 

 

Рб. Аутоодговоеност ( АО) премијски степен П4 Укупан број возила 
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9б. Аутоодговорност 18 

 
 

 Врста осигурања 

1.  

Zastava Florida 1.3 poli 
− Категорија возила: теретно – носивост 480 кг 
− Запремина моториа: 1299ccm 
− Снага у kw: 48 
− Година производње: 2003 

2.  

Hyundai Akcent 1.4 
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 1399ccm 
− Снага у kw: 71 
− Година производње: 2008 

3.  

Zastava Fiat 500L 
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 1368ccm 
− Снага у kw: 70 
− Година производње: 2016 

4.  

Peugeot Partner court 
− Категорија возила: теретно – носивост 480кг 
− Запремина моториа: 1560ccm 
− Снага у kw: 55 

Година производње: 2010 

5.  

Fiat Punto classik actual ( 4 возила) 
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 1242ccm 
− Снага у kw: 44 
− Година производње: 2011 

6.  

Skoda Fabia comfort 
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 1198ccm 
− Снага у kw: 47 
− Година производње: 2003 

7.  

Fiat Panda 1.2 ( 2 возила) 
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 1242ccm 
− Снага у kw: 51 

Година производње: 2013 

8.  

Zastava 101 Skala 55 
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 1116ccm 
− Снага у kw: 41 
− Година производње: 2002 
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9.  

Dacia Sandero ( 4 возила) 
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 1149ccm 
− Снага у kw: 55 
− Година производње: 2014 

10.  

Škoda Rapid Aktive 1.0 TSI 
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 1644ccm 
− Снага у kw: 70 
− Година производње: 2018 

11.  

Škoda Fabia Ambition  
− Категорија возила: путничко 
− Запремина моториа: 999ccm 
− Снага у kw: 44 

Година производње: 2019 
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Образац понуде са структуром цене за јавну набавку  У 4 „Осигурање 
имовине и лица“ 

за партију 1, Осигурање имовине 
 

Табела 6.1. 

Општи подаци о понуђачу 

Назив и адреса седишта:  
Порески идентификациони број 
(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  
Проценат укупне вредности понуде 
који испоручује понуђач  
Лице овлашћено за потписивање 
уговора  
Начин подношења понуде 
(заокружити један од понуђених 
одговора) 

а) самостално;   
б) са подизвођачем;   
в) као заједничку понуду; 

 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, понуђач попуњава и Табел У 4.2. 

 
Табела 6.2. 

Општи подаци о подизвођачу/учеснику групе понуђача 1 

Назив и адреса седишта:  
Порески идентификациони број 
(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  
Проценат укупне вредности понуде 
који испоручује понуђач  
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Табела 6.3. 

Рб. Врста осигурања, предмет осигурања:    

1. 2.    

 Партија 1: Осигурање имовине 
Годишња 

премија без 
пореза 

Износ 
пореза 

Годишња 
премија са 

порезом 

1. Осигурање грађевинских објеката од пожара и неких 
других опасности    

2. 

Осигурање медицинске и лабораторијске опреме, 
остале опреме и  намештаја (без електронских 
рачунара и возила) од пожара и неких других 
опасности 

   

3. Осигурање електронских рачунара, процесора и 
сличних уређаја    

4. Осигурање залиха (ситног инвентара и потрошног 
материјал) од пожара и неких других опасности    

5. Осигурање машина од ризика лома и неких других 
опасности    

6. Осигурање од провалне крађе и разбојништва    

7. Осигурање од одговорности из делатности    

8. Осигурање од опасности изазваних превозом опасних 
материја    

9а. Oсигурање возила АК    

9б. Oсигурање возила АО    

 
 

Комерцијално технички услови понуде: 

Број понуде: 

Датум понуде: 

Укупна вредност понуде без пореза: 

Износ пореза: 

Укупна вредност понуде са порезом: 
Проценат понуђене премије без пореза, која ће бити уложена за спровођење мера у циљу смањења ризика 
у настанку штете и/или стручног усавршавања запослених (да би понуда била оцењена као прихватљива 
овај проценат мора бити минимално 10%): 
Рок за исплату осигуране суме (да би понуда била оцењена као прихватљива овај рок мора бити мањи или 
једнак 15 дана): 

Рок важења понуде износи                  дана од дана отварања понуде 

Остало: 
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Модел уговора за партију 1, Осигурање имовине 
 

Уговор 
Закључен између: 
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 
кога заступа в.д. директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-
19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: 
Осигураник) 
и 
2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ __________, 
величина обвезника - правног лица __________________, рачун_____________________ код 
_________________________________ банке. (у даљем тексту: Осигуравач). 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Осигураника и Осигуравача који подноси понуду са 
подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору 
о јавној набавци. 
 
3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 
величина обвезника - правног лица __________________, рачун________________________ код 
__________________________ банке. (Подизвођач/Учесник заједничке понуде). 
 
Уговорне стране констатују: 
− да је Осигураник, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) спровео јавну набавку мале вредности број  У 4, Осигурање имовине и лица, на основу позива 
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници осигураника; 

− да је Осигуравач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности испуњава услове из 
конкурсне документације и која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део; 

− да је предмет осигурања дефинисан у Прилогу 1. Конкурсне документације, који се налази у прилогу и 
саставни је део овог уговора; 

− да Осигураник на основу Одлуке о додели уговора за партију број 1., „Осигурање имовине“, 
број_______ од  ___________(попуњава Осигураник), закључује са Осигуравачем Уговор о пружању 
услуга наведену партију; 

− да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама; 
 

 
 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је пружање услуге – Осигурање имовине за потребе Осигураника, према 
спецификацији датој у Прилогу 1. Конкурсне документације који је саставни део овог уговора. 
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Члан 3. 
 Осигурањем је обухваћено следеће: 
 

1) Осигурање грађевинских објекта, опреме и залиха од ризика пожара са допунским ризицима 
излива воде из инсталација и поплаве, бујице и високе воде;  

2) осигурање машина од лома и неких других опасности;  
3) осигурање од ризика провалне крађе и разбојништва;  
4) комбиновано осигурање електронских рачунара, према подацима из Конкурсне документације који 

чини саставни део овог Уговора, 
5) Осигурање одговорности из делатности 
6) Осигурање возила АО 
7) Осигурање возила АК 

           8) Осигурање од опасности изазваних превозом опасних материја 
 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да Уговор производи право дејство даном потпсивања одговарајућих Полиса 
осигурања од стране Осигураника и Осигуравача на обрасцу који утврђује Осигуравач. 
 
Полиса мора садржати: уговорне стране, осигурану ствар, односно лице, ризик обухваћен осигурањем, 
трајање осигурања и период покрића, своту осигурања, премију или допринос, датум издавања полисе и 
потпис уговорних страна. 
 
Полисе осигурања важе од 12.06.2020. године. 
 

Члан 5. 
Осигуравач се обавезује да Опште и Посебне услове осигурања достави Осигуранику. 
 

Члан 6. 
Осигураник је дужан обавестити Осигуравача о свакој промени околности од значаја за оцену ризика 
осигурања имовине. 
 

Члан 7. 
Цена услуге односно износ премије осигурања утврђује се у укупном износу од ________________ динара 
(словима: __________________________________________________________________). 
 
Цена услуге односно премија осигурања из става 1. овог члана је фиксна у току важења овог Уговора. 
 

Члан 8. 
Премију осигурања Осигураник плаћа у 12 месечних рата. 
 
Осигураник је дужан да плати износ из става 1. овог члана у року предвиђеном Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, од службеног пријема рачуна Осигуравача. 
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Члан 9. 
Уговор се закључује на период од 12 месеци. 
 
Осигуравач се обавезује да услуге из члана 1. Уговора врши у складу са овим Уговором, позитивним 
прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке. 
 

Члан 11. 
Осигуравач се обавезује да приликом закључења Уговора достави списак документације неопходне за 
уредну пријаву настанка осигураног случаја.  
 
Осигуравач је дужан да Осигуранику плати накнаду штете по преузетим ризицима у року од _______ 
(максимално 15 дана) дана од дана пријема уредне пријаве о настанку осигураног случаја, као и да му 
надокнади нужне и корисне трошкове.  
 
Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете врши након достављања комплетне 
документације. 
 

Члан 12. 
Осигуравач се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену имовину, 
новозапослене Осигуранике у току трајања овог уговора за коју ће се закључити полиса осигурања у сваком 
конкретном случају. Исто важи и за евентуално смањење било ког предмета осигурања.  
 
Висина премије за осигурање од аутоодговорности за штете причињене трећим лицима се може мењати у 
случају промене законског прописа који прописују минималну премију и примене прописаног 
бонуса/малуса. 
 
Премија осигурања за ће се кориговати по основу промене старости или евентуалне промене  цена 
осигураних возила и примене прописаног бонуса/малуса. 

 
Члан 13. 

Осигураник се обавезује да у случају настанка осигураног случаја поступа у свему у складу са Општим и 
Посебним условима осигурања, који чине саставни део усвојене понуде Осигуравача. 
 
Осигуравач се обавезује да оригинална решења о исплаћеној накнади доставља Осигуранику. 
 

 
 

Члан 13. 
Осигуравач се обавезује да ће одобрити наручиоцу средства у износу од најмање __________ (минимално 
10%) понуђене премије за понуђене партије без пореза, која ће бити уложена за спровођење мера у циљу 
смањења ризика настанка штете и/или стручног усавршавања запослених. 
 

Члан 14. 
Уговор престаје да важи: споразумним раскидом, неиспуњењем уговорних обавеза и отказом. 
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У случају престанка Уговора отказом, отказни рок износи 90 дана и почиње тећи од дана када једна 
уговорна страна достави другој писмено обавештење о отказу Уговора. 
 
Осигураник има право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, уколико Осигуравач 
не изврши уговорне обавезе на уговорени начин, односно ни у року од 15 дана од дана истека рока из члана 
8. става 2. овог Уговора о чему ће писмено обавестити Осигуравача. 
 
У случају из става 3. овог члана Осигураник има право да реализује уговорено средство обезбеђења. 
 

Члан 15. 
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 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 16. 

На односе који нису регулисани овим Уговором примењиваће се одредбе ЗОО и други позитивни прописи. 
 

Члан 16. 
Све неспоразуме који проистекну из примене овог Уговора, уговарачи ће решавати споразумно у духу 
добрих пословних одоса, док ће евентуалне спорове решатавати стварно и месно надлежни суд. 
 

Члан 17. 
Овај уговор је сачињен  У 4 (шест) истоветних примерака од којих свака од уговорних страна задржава по 3 
(три) примерка. 
 
 
 

За купца:  За продавца: 
   
Др Александар Стојановић,  
в.д.директора 
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