
                                      

НАРУЧИЛАЦ:  
Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору 
Адреса: Зелени булевар бб 
Место: 19210 Бор 
Број: Н-206/2022 
Датум: 28.03.2022. године 
 
 
Предмет: Позив за подношење понуде 
 
Поштовани, 
 
Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана 27. став 1. 
тачка 1)ЗЈН, набавка услуге – број: 30. у Плану набавки на које се закон не примењује, Трошкови 
осигурања, доставите понуду: 
 

Предмет и 
процењена вредност  
набавке: 

Трошкови осигурања:  
- Осигурање зграде (објеката) – стакла од лома - процењена вредност 

са обрачунатим порезом на премије износи 50.000,00 динара 
- Осигурање возила - процењена вредност са обрачунатим порезом 

на премије износи 70.000,00 динара 
- Осигурање опреме процењена вредност са обрачунатим порезом 

на премије износи 110.000,00 динара 
- Осигурање запослених у случају несреће на раду процењена 

вредност са обрачунатим порезом на премије износи 170.000,00 
динара 

- Осигурање од одговорности према трећим лицима процењена 
вредност са обрачунатим порезом на премије износи 180.000,00 
динара 

Рок за достављање 
понуде: 

31.03.2022. године у 1100 часова 

Отварање понуда: 31.03.2022. године у 1130 часова у просторији Службе набавке  

Начин достављања 

понуде: 

1.попуњен потписан и скениран образац понуде на e-mail:  
nabavka.uscbor@gmail.com или 
2.попуњен и потписан образац понуде лично у затвореној коверти са 
назнаком поступка за које се понуда доставља или поштом на адресу 
Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“, ул. Зелени 
булевар бб, 19210 Бор с назнаком поступка за које се понуда доставља. 

Обавезни елементи 
понуде: 

Попуњен и оверен образац понуде  

Критеријум за избор 

најповољније 

понуде: 

1.Економски најповољнија понуда по основу 

критеријума – цена 

2. У случају једнаких понуђених цена предност за избор имаће понуђач који 
понуди краћи рок за пружање услуга. 

Особа за контакт и 

давање додатних 

појашњења:  

Милена Радуловић, 030/434-730, 060/3831000, 

Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на e-

mail:nabavka.uscbor@gmail.com 
 

mailto:nabavka.uscbor@gmail.com
mailto:nabavka.uscbor@gmail.com


 
     

                                                        

             Понуђач  осигурањем треба да покрије следеће елементе: 
 

1. Осигурање зграде  
 
A)   Осигурање стакла  од лома – врсте стакла и површина – на укупну суму осигурања 1.370.000,00 
динара 
- Стакло дебљине 6 мм и више,                површина  -   70 м2 на суму осигурања 280.000,00 динара 
-Изолационо стакло 4-12-4,                        површине  - 100 м2 на суму осигурања 600.000,00 динара 
-Копилит стакло,                                            површине  - 32 м2 на суму осигурања 400.000,00 динара 
-Клирит  стакло (кошаркашке табле),       површине  -  4,5 м2   на суму осигурања 50.000,00 динара 
-Огледала дебљине 4 мм и више,             површине  -   8 м2 на суму осигурања 40.000,00 динара 
Напомена: Понуђач је у обавези да на полиси назначи услед пријаве штете да ће трошкове 
исплатити директно лицу које врши замену стакла.  

2. Осигурање опреме   –   на укупну суму осигурања  - 29.681.555,00 дин. 
А) Осигурање опреме   – од следећих ризика – на суму осигурања  27.143.433,00 дин. 
- основни ризик - пожар, удар грома, олуја, експлозија и неке друге опасности;  
- допунски ризик  -  поплава и излив воде из инсталација на први ризик 5%;  
- провалне крађе и разбојништва на први ризик 10%; 
Б) Комбиновано осигурање електронских рачунара  и штампача 
- Рачунари, штампачи и остала рачунарска опрема : на суму осигурања  - 2.538.122,00 дин. 
 

3. Колективно осигурање радника од последице незгоде (покривено 24 сата) - укупно запослених: 71 
на неодређено време и 7 на одређено време. 
- смрт услед несрећног случаја, осигурана сума по запосленом- 250.000,00 динара 
- инвалидитет и повреда на раду,  осигурана сума по запосленом - 500.000,00 динара 
- хируршке интервенције,  осигурана сума по запосленом – 150.000,00 динара 
- теже болести, осигурана сума по запосленом – 80.000,00 динара 
 
 

4. Осигурање од одговорности према трећим лицима - број посетилаца за годину дана 120.000  
- смрт услед незгоде,  осигурана сума по посетиоцу 100.000,00 динара 
- инвалидитет, осигурана сума по посетиоцу 200.000,00 динара 
 

5. Осигурање возила од аутоодговорности код регистрације возила 
 

Бр. Регистра 
број 

Марка и тип 
 

Година 
производње 

Снага 
мотора 

Категорија Запремина Премијск
и степен 

1. BО-062-RC Dacia Sandero 
ambiance 1.4 

2008 55 kw Putnički 
automobil 

1390 cm3 1 

2. BO-036-UZ Dacia Logan 
Blackline 
ambiance 1.5 dcl 

2010 63 kw Putnički 
automobil 

1461 cm3 4 

3. BO-064-KC  VAZ Lada 1.7 I 2012 61 kw Putnički 
automobil 

1690 cm3 4 
 

    
 
 
 



 
     - Код осигурања опреме од пожара, не укључује се  доплата за откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета.  
 
        - Код осигурања опреме од провалне крађе и разбојништва не укључује се доплата за откуп 
франшизе (учешћа осигураника у штети).  
 
       - Код осигурања електронских рачунара и штампача не  укључује се  доплата  за откуп франшизе 
(учешћа осигураника у штети) и  доплата за откуп амортизације код делимичних штета. 
- полисе осигурања се издају у складу са датумима истека претходног обавезног осигурања, а за 
возила по извршеном техничком прегледу возила, за периоде од годину дана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
- Предмет набавке:  Услуга – Трошкови осигурања: Осигурање зграде (објеката) – стакла од лома; Осигурање возила; 
Осигурање опреме; Осигурање запослених у случају несреће на раду; Осигурање од одговорности према трећим лицима  

 
 
 

РИЗИК 
ОСИГУРАЊА  

 
 
 

СУМА ОСИГУРАЊА 
(у динарима) 

 

Понуђена цена без 
обрачунатог пореза 

на премије за 
период од 12 

месеци 
(у динарима) 

 
 
 
 
Износ пореза  

Понуђена цена са 
обрачунатим порезом на 
премије  за период од 12 

месеци 
 (у динарима) 

1. 2. 3.            4. 5. 

 

1) ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДЕ    
A)   СТАКЛА ОД ЛОМА НА УКУПНУ СУМУ ОСИГУРАЊА 1.370.000,00 

Стакло дебљине 6мм и више,повр-70м2 

- на суму осигурања 280.000,00 динара 

   

Изолационо стакло 4-12-4,повр-100м2 

- на суму осигурања 600.000,00 динара 
   

Копилит стакло, површине, - 32 м2 - на суму 
осигурања 400.000,00 динара                             

   

Клирит  стакло(кошаркашке табле),        
површине  - 4,5 м2   - на суму осигурања 
50.000,00 динара 

   

Огледала дебљине 4мм и више,            

површине - 8 м2 - на суму осигурања 

40.000,00 динара 

   

УКУПНО  ЗА  1) = (А)    

Напомена: Понуђач је у обавези да на полиси назначи услед пријаве штете да ће трошкове 
исплатити директно лицу које врши замену стакла.  

 
2) ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ   

ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ  НА УКУПНУ СУМУ ОСИГУРАЊА 29.681.555,00 

А) ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ   

Основни ризик 
(пожар, удар грома, 
олуја експлозија и 
неке др. опасности) 

 
 
 

 
27.143.433,00 

   

Допунски ризик 
(поплава и излив 
воде из инсталација 
на први ризик- 5%) 

   

Провалне крађе и 
разбојништва на први 
ризик -10% 

   

 УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ  А )    

Б) КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА И ШТАМПАЧА 

Рачунари, штампачи и 
остала рачунарска 
опрема  

2.538.122,00    

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ  Б )    

УКУПНО  ЗА  2) = (А+Б)    

 
 
 



 
 
 

 

3) КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗГОДЕ 
Смрт  услед 
несрећног  случаја  

осигурана сума по 
запосленом 
250.000,00 дин. 

   

инвалидитет  и 
повреда на раду 

осигурана сума по 
запосленом - 
500.000,00 дин. 

   

хируршке 
интервенције   

 

осигурана сума по 
запосленом – 
150.000,00 дин. 

   

теже болести  
 

осигурана сума по 
запосленом – 
80.000,00 дин. 

   

УКУПНО  ЗА  3)    

 

4) ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 
Смрт услед незгоде 
 

 по посетиоцу 
100.000,00 

   

инвалидитет по посетиоцу 
200.000,00 

   

УКУПНО  ЗА  4)    

 

5) ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ КОД РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА 
Dacia Sandero ambiance 1.4;год.произв. 
2008; 55 kw; 1390 cm3  ; BO-062-RC 

   

Dacia Logan, Blackline1.5dcl;год.произв. 
2010;63 kw; 1461 cm3  ; BО-036-UZ 

   

VAZ Lada 1.7 I;год.произв.2012; 61 kw; 1690 
cm3 ; BO-064-KC 

   

УКУПНО  ЗА  5)    

 

УКУПНО ЗА 1)+2)+3)+4)+5)    
      
Упутство за попуњавање: 
 у колони 3. уписати понуђену цену без обрачунатог пореза на премије осигурања за уговорени период од 12 месеци (у динарима). 

 у колони 4. уписати износ пореза на премије осигурања за уговорени период 12 месеци  (у дин.). 

 у колони 5. уписати понуђену цену са обрачунатим порезом на премије осигурања за уговорени период од 12 месеци  (у 

динарима). 

Понуђеном ценом треба да буду обухваћени сви трошкови везани за утврђивање висине евентуалне штете (ангажовање 
лица одговарајуће струке и знања и други пратећи трошкови).  
Понуђена цена је непроменљива за све време важења уговора. 
Плаћање  премије осигурања вршиће се у 6 (шест) месечних бескаматних рата закључно са 31.12.2022.године. 
Рок за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року 14 дана  (не дужем од 
14 дана) од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.  
Рок за увиђај и процену штете је: 2 часа (не дужем од 3 часа), од момента пријаве осигураног случаја.  

  
                                  Потпис овлашћеног  лица 

   _________________________ 
    

 
 
 
 



 
 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

 
Назив понуђача: 
 
 

 
 

 
Овлашћено лице понуђача/носиоца 
посла,односно лице овлашћено за 
потписивање уговора 
 

 

 
Адреса понуђача: 
 
 

 

 
Матични број понуђача: 
 
 

 

 
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

 
Име особе за контакт: 
 
 

 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

 

 
Телефон: 
 
 

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 

 

 
 

 


