
Назив нарушипца: Устанпва Сппртски центар“БОР“ у Бпру 
Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бпр  
Датум: 20.02.2019. гпдине 
Брпј :462 
 
На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 - даље: 
Закпн), и  Извещтаја Кпмисије п струшнпј пцени ппнуде  бр.461 пд 20.02.2019. гпдине, директпр Устанпве 
сппртски центар „БОР“ у Бпру кап представник Нарушипца, дпнпси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ бр.02/2019 

 
 
Устанпва Сппртски центар“БОР“ у Бпру, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бпр кап Нарушилац у ппступку јавне 
набавке мале вреднпсти – Услуге –  псигураое зграде, ппреме, впзила, заппслених у слушају несреће на раду 
и псигураое пд пдгпвпрнпсти према трећим лицима 
  
Угпвпр п јавнпј набавци дпдељује ппнуђачу  Сава неживптнп псигураое АДО, 11000 Бепград, бул. Впјвпде 
Мишића  бр.51, кпји је дпставип ппнуду укупне вреднпсти-изнпса пд 347.498,46 динара без oбрачунатпг  
ппреза на премије псигураоа  и  355.431,79 динара са пбрачунатим ппрезпм на премију псигураоа. 

 

Образложење 

 
Директпр Устанпве Сппртски центар „БОР“ у Бпру је дпнеп Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале 
вреднпсти бр.148 пд 30.01.2019. гпдине, шији је предмет - Услуге –  псигураое зграде, ппреме, впзила, 
заппслених у слушају несреће на раду и псигураое пд пдгпвпрнпсти према трећим лицима. Ппдаци предмета 
јавне набавке бр. ЈНМВ бр.02/2019  Ппдаци п апрппријацији у бучету, пднпснп у финансијскпм плану за 
плаћаое: Средства за наведену набавку су предвиђена  финансијским планпм нарушипца на прпграм. 
класиф. 1301-0004, функција 810, ппзицији 296, екпнпмска класификација – . 421511-1301-0004–псигураое 
зграде, - 421512-1301-0004–псигураое впзила, 421513-1301-0004–псигураое ппреме, 421521-1301-0004–
псигураое заппслених   421523-1301-0004–псигураое пд пдгпвпрнпсти према трећим лицима - трпщкпви 
псигураоа - набавка је планирана у Плану набавки ппд брпјем 1.2.1 . 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавки (ОРН) - 66510000 - псигураое    
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама. 
Прпцеоена вреднпст јавне набавке је 627.539,04 динара. 
Ппзив и кпнкурсна дпкументација пбјављени су дана 06.02.2019.гпдине и Измене кпнкурсне дпкументације 
пбјављене дана 13.02. и 14.02.2019.гпдине на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници Нарушипца 
http://www.sportskicentarbor.com/ 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“, за избпр 
најппвпљнијег ппнуђаша биће изабрана пна ппнуда кпја има најнижу вреднпст дате ппнуде. 
Неблагпвременп приспелих ппнуда није билп. 
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти су ушествпвали следећи ппнуђаши и дали следеће услпве: 

1. У ппступку јавне набавке су ушествпвали следећи ппнуђаши и дали следеће услпве: 

 

 

 

 

http://www.sportskicentarbor.com/


1)  Назив ппнуђача:  Миленијум псигураое АДО, Филијала Крагујевац  , ул. Краља Александра I 
Карађпрђевића 110 А , 34000 Крагујевац  
     Завпдни бр. ппнуде кпд ппнуђаша:   бр  473/19  пд дана 12.02.2019. гпдине. 

Укупна ппнуђена цена без пбрашунатпг ппреза на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд  12 (дванаест) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:      
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

485.470,64 

Изнпс ппреза  12.347,88 

Укупнп ппнуђена цена са пбрашунатим ппрезпм на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд 12 (дванаест ) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА :             
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

497.818,52 

 
Рпк важеоа ппнуде: 30  дана (не мпже бити краћи пд  30 дана) пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Начин плаћаоа: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ  у  највище 6 (щест ) месешних  бескаматних  рата,  
закљушнп са  31.12.2019.  гпдине . ОСИГУРАНИК   ће дпспеле пбавезе  платити у рпку пд  45 дана  пд дана 
пријема исправне фактуре, уплатпм на текући рашун ОСИГУРАВАЧА.  
Рпк за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у пбавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду щтете, у рпку пд  14 дана 
(не дужем пд 14 дана) , пд дана пријаве щтете и дпстављаоа кпмплетне дпкументације.  
Рпк за увиђај и прпцену штете: 2 шаса (не дужем пд 2 шаса), пд мпмента пријаве псигуранпг слушаја. 
 
2)   Назив ппнуђача: Сава неживптнп псигураое АДО, 11000 Бепград, бул. Впјвпде Мищића  бр.51 
        Завпдни бр. ппнуде кпд ппнуђаша: бр. 18-9657/2019  пд  дана  13.02.2019. гпдине 

Укупна ппнуђена цена без пбрашунатпг ппреза на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд  12 (дванаест) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:      
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

347.498,46 

Изнпс ппреза     7.933,33 

Укупнп ппнуђена цена са пбрашунатим ппрезпм на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд 12 (дванаест ) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:             
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

355.431,79 

 
Рпк важеоа ппнуде:  63  дана (најмаое 30 дана) пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Начин плаћаоа: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ  у  највище 6 (щест ) месешних  бескаматних  рата,  
закљушнп са  31.12.2019.  гпдине . ОСИГУРАНИК   ће дпспеле пбавезе  платити у рпку пд  45 дана  пд дана 
пријема исправне фактуре, уплатпм на текући рашун ОСИГУРАВАЧА.  
Рпк за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у пбавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду щтете, у рпку пд  14 дана 
(не дужем пд 14 дана) , пд дана пријаве щтете и дпстављаоа кпмплетне дпкументације.  
Рпк за увиђај и прпцену штете: 2 шаса (не дужем пд 2 шаса), пд мпмента пријаве псигуранпг слушаја. 
 
3)  Назив ппнуђача: Кпмпанија ,, Дунав Осигураое“ АДО, 11000 Бепград, Македпнска 4 
     Завпдни бр. ппнуде кпд ппнуђаша:  бр. 147/19  пд дана  18.02.2019.гпдине 

Укупна ппнуђена цена без пбрашунатпг ппреза на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд  12 (дванаест) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:      
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

380.459,21 

Изнпс ппреза  15.049,31 

Укупнп ппнуђена цена са пбрашунатим ппрезпм на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд 12 (дванаест ) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА :         
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

395.508,52 

 
 
 
 
 



Рпк важеоа ппнуде:  30  дана (најмаое 30 дана) пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Начин плаћаоа: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ  у  највище 6 (щест ) месешних  бескаматних  рата,  
закљушнп са  31.12.2019.  гпдине . ОСИГУРАНИК   ће дпспеле пбавезе  платити у рпку пд  45 дана  пд  дана 
пријема исправне фактуре, уплатпм на текући рашун ОСИГУРАВАЧА.  
Рпк за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у пбавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду щтете, у рпку пд  14 дана 
(не дужем пд 14 дана) , пд дана пријаве щтете и дпстављаоа кпмплетне дпкументације.  
Рпк за увиђај и прпцену штете: 1 шас (не дужем пд 2 шаса), пд мпмента пријаве псигуранпг слушаја. 
 
4). Назив ппнуђача:  Триглав псигураое  АДО, Милутина Миланкпвића 7а, 11070 Бепград  
     Завпдни бр. ппнуде кпд ппнуђаша: бр 03/19-2  пд дана  12.02.2019. гпдине 

Укупна ппнуђена цена без пбрашунатпг ппреза на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд  12 (дванаест) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:         
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

418.713.,00 

Изнпс ппреза  11.250,00    

Укупнп ппнуђена цена са пбрашунатим ппрезпм на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд 12 (дванаест ) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:      
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

429.963,00 

 

Рпк важеоа ппнуде: 30  дана (најмаое 30 дана) пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Начин плаћаоа: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ  у  највище 6 (щест ) месешних  бескаматних  рата,  
закљушнп са  31.12.2019.  гпдине . ОСИГУРАНИК   ће дпспеле пбавезе  платити у рпку пд  45 дана  пд  дана 
пријема исправне фактуре, уплатпм на текући рашун ОСИГУРАВАЧА.  
Рпк за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у пбавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду щтете, у рпку пд  14 дана 
(не дужем пд 14 дана) , пд дана пријаве щтете и дпстављаоа кпмплетне дпкументације.  
Рпк за увиђај и прпцену штете: 1 шас (не дужем пд 2 шаса), пд мпмента пријаве псигуранпг слушаја. 

2.     Кпмисија за јавну набавку је приликпм прегледа, разматраоа и струшне анализе ппнуда утврдила да су 
за  ЈНМВ бр. 02/2019   Услуге –  псигураое зграде, ппреме, впзила, заппслених у слушају несреће на раду и 
псигураое пд пдгпвпрнпсти према трећим лицима шија  прпцеоена вреднпст  у изнпсу пд  627.539,04 динара, 
ппнуђаши дпставили ппнуде у кпјима   нису ускладили  страну 5 – технишке спецификације са странпм 21 – 
пбразац структуре цене,  са упутствпм какп да се пппуни у складу са изменама кпнкурсне дпкументације 
пбјављене  на Ппрталу Јавних набавки и интернет страници нарушипца 13.02.2019. гпдине и изменама 
кпнкурсне дпкументације пд дана 14.02.2019. гпдине. 

 
1) Миленијум псигураое АДО, Филијала Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађпрђевића 110 А , 
34000 Крагујевац     Завпдни бр. ппнуде кпд ппнуђаша:   бр  473/19  пд дана 12.02.2019. гпдине. 

 

Укупна ппнуђена цена без пбрашунатпг ппреза на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд  12 (дванаест) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:      
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

485.470,64 

Изнпс ппреза  12.347,88 

Укупнп ппнуђена цена са пбрашунатим ппрезпм на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд 12 (дванаест ) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:      
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5)) 

497.818,52 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рпк важеоа ппнуде: 30  дана (не мпже бити краћи пд  30 дана) пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Начин плаћаоа: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ  у  највище 6 (щест ) месешних  бескаматних  рата,  
закљушнп са  31.12.2019.  гпдине . ОСИГУРАНИК   ће дпспеле пбавезе  платити у рпку пд  45 дана  пд дана 
пријема исправне фактуре, уплатпм на текући рашун ОСИГУРАВАЧА.  
Рпк за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у пбавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду щтете, у рпку пд  14 дана 
(не дужем пд 14 дана) , пд дана пријаве щтете и дпстављаоа кпмплетне дпкументације.  
Рпк за увиђај и прпцену штете: 2 шаса (не дужем пд 2 шаса), пд мпмента пријаве псигуранпг слушаја. 
 
     2)   Триглав псигураое  АДО, Милутина Миланкпвића 7а, 11070 Бепград  
         Завпдни бр. ппнуде кпд ппнуђаша: бр 03/19-2  пд дана  12.02.2019. гпдине 

Укупна ппнуђена цена без пбрашунатпг ппреза на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд  12 (дванаест) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:       
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5) 

418.713.,00 

Изнпс ппреза  11.250,00    

Укупнп ппнуђена цена са пбрашунатим ппрезпм на премије  псигураоа - за 
угпвпрени перипд пд 12 (дванаест ) месеци -  у динарима (УКУПНО ЗА:      
1) + 2) + 3) +  4 ) + 5) 

429.963,00 

 
Рпк важеоа ппнуде: 30  дана (најмаое 30 дана) пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Начин плаћаоа: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ  у  највище 6 (щест ) месешних  бескаматних  рата,  
закљушнп са  31.12.2019.  гпдине . ОСИГУРАНИК   ће дпспеле пбавезе  платити у рпку пд  45 дана  пд  дана 
пријема исправне фактуре, уплатпм на текући рашун ОСИГУРАВАЧА.  
Рпк за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у пбавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду щтете, у рпку пд  14 дана 
(не дужем пд 14 дана) , пд дана пријаве щтете и дпстављаоа кпмплетне дпкументације.  
Рпк за увиђај и прпцену штете: 1 шас (не дужем пд 2 шаса), пд мпмента пријаве псигуранпг слушаја. 
 
Кпмисија за јавну набавку је  ппнуде ппнуђаша: Миленијум псигураое АДО, Филијала Крагујевац, ул. Краља 
Александра I Карађпрђевића 110 А , 34000 Крагујевац     Завпдни бр. ппнуде кпд Ппнуђаша:   бр  473/19  пд 
дана 12.02.2019. гпдине и Триглав псигураое  АДО, Милутина Миланкпвића 7а, 11070 Бепград    Завпдни 
бр. ппнуде кпд ппнуђаша: бр 03/19-2  пд дана  12.02.2019. гпдине   за Јавну набавку мале вреднпсти Услуге –  
псигураое зграде, ппреме, впзила, заппслених у слушају несреће на раду и псигураое пд пдгпвпрнпсти 
према трећим лицима, ЈНМВ бр.02/2019,  ОДБИЛА  КАО  НЕПРИХВАТЉИВЕ  јер нису усклађене са изменама 
кпнкурсне дпкументације пбјављене на Ппрталу јавних набавки  и интернет страници нарушипца дана 
13.02.2019 и 14.02.2019.гпдине. 
 
3.      Кпмисија је саставила ранг листу  прихватљивих ппнуда применпм критеријума „најнижа ппнуђена 
цена“  за дпделу угпвпра:  
  

Назив ппнуђача : 
Укупна ппнуђена цена без пбрачунатпг ппреза на 
премије псигураоа 

Сава неживптнп псигураое АДО, 11000 
Бепград, бул. Впјвпде Мишића  бр.51 

 
347.498,46 

Кпмпанија ,, Дунав Осигураое“ АДО, 11000 
Бепград, Македпнска 4 
 

380.459,21 

 
 
Кпмисија за јавну набавку је пп спрпведенпм пцеоиваоу и рангираоу ппнуда,  кпнстатпвала да је 
најппвпљнију ппнуду за набавку Услуге –  псигураое зграде, ппреме, впзила, заппслених у слушају несреће 
на раду и псигураое пд пдгпвпрнпсти према трећим лицима, ЈНМВ бр.02/2019,  дап ппнуђаш:  



Сава неживптнп псигураое АДО, 11000 Бепград, бул. Впјвпде Мишића  бр.51,  укупна ппнуђена цена без 
пбрашунатпг ппреза на премије псигураоа 347.498,46 динара,  са  пбрашунатим  ппрезпм  на премије 
псигураоа 355.431,79 динара. 
 
Кпмисија за јавну набавку предлаже Нарушипцу – директпру Устанпве Сппртски центар „БОР“  у Бпру,  да се 
угпвпр п јавнпј набавци Услуге –  псигураое зграде, ппреме, впзила, заппслених у слушају несреће на раду и 
псигураое пд пдгпвпрнпсти према трећим лицима, ЈНМВ бр.02/2019 , дпдели ппнуђашу: Сава неживптнп 
псигураое АДО, 11000 Бепград, бул. Впјвпде Мищића  бр.51, кпји је дпставип ппнуду укупне  вреднпсти-
изнпса пд 347.498,46 динара  без пбрашунатпг ппреза на премије псигураоа и 355.431,79,00 динара  са 
пбрашунатим ппрезпм на премију псигураоа. 
 
У складу са изнетим директпр Устанпве Сппртски центар „БОР“ у Бпру прихватип је предлпг дат у Извещтају п 
струшнпј пцени ппнуда па је на пснпву шл.108. Закпна п јавним набавкама пдлушенп кап у дисппзитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже ппднети захтев за защтиту права у рпку пд 5 дана пд дана пбјављиваоа на 
Ппрталу јавних набавки. 
Захтев за защтиту права се ппднпси нарушипцу а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији за 
защтиту права у ппступцима јавних набавки. 
                           
                                                                                                                              Устанпва Сппртски центар „БОР“ у Бпру   
                                                                                                                                                      директпр 
 
                                                                                                                                 ________________________________    
                                                                                                                                           Бпјана Длбпкић Дубпшанин      
 


