
 

 

 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском 

саобраћају  „Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица 

ПИБ: 100960042 

МБ: 08049548 

 

На основу  члана 55. став 1 тачка 8, члана  57. и члана 116. Закона о јавним 

набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ «СУБОТИЦА-ТРАНС» Суботица, 

Сегедински пут бр.84 
 

Објављује: 

 ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

1. Наручилац: ЈП „Суботица-транс“, Сегедински пут бр. 84 Суботица, 

www.sutrans.rs 

2. Врста наручиоца: правно лице (члан 2. став 1. тачка 2) подтачка (3) Закона о 

јавним набавкама. 

3. Редни број јавне набавке: ЈН 01/16 

4. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке : Предмет 

јавне набавке ЈН 01/16 је Набавка услуге осигурања – Партија 1: 

Осигурање имовине  (ознака: 66510000) 

5. Уговорена вредност овог уговора износи 521.702,00 динара без ПДВ-а.  
6. Критеријум за доделу уговора у овој партији је „Најнижа понуђена цена“.  

7. За предметну партију запримљене су 3 (три) понуде. 

8. Најнижа понуђена цена је 521.702,00 динара без ПДВ-а, а највиша понуђена 

цена је 648.960,00 динара без ПДВ-а. 

9. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је 521.702,00 динара без 

ПДВ-а, а највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 648.960,00 

динара. 

10. Нема дела нити вредности уговора који ће се извршити преко подизвођача. 

11. Одлука о додели уговора донета је 10.05.2016. године и заведена је под 

бројем 01/1-1263/1. 

12. Уговор о набавци услуга осигурања – Осигурање имовине, партија 1 –  

закључен је дана 26.05.2016. године. 

13. Уговор је закључен са следећим добављачем: „Компанија Дунав 

осигурање“ адо, Београд, Главна филијала осигурања Сомбор, 

Филијала осигурања Суботица, Штросмајерова 24, МБ: 07046898, ПИБ: 

100001958. 

14. Уговор се закључује на одређено време у трајању од 2 (две) године рачунајући 

од дана потписивања овог Уговора. 

15. Уговорне стране су сагласне да ће се у првој години важења уговора вршити 

промена уговорене цене премија у следећим случајевима:   

- укупна цена (премија) може се повећавати само у случају нове набавке опреме 

или завршеној изградњи нових грађевинских објеката (а пре истека полисе 

осигурања у првој години) односно уколико се вредност имовине Осигураника 

повећа; 
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-  укупна цена (премија) може се смањити уколико се вредност имовине 

Осигураника смањи; 

- у случају исцрпљења осигурања уговорених на први ризик где је први ризик 

исцрпљен пре истека осигурања на полиси осигурања; 

- у случају промене законских одредби које регулишу делатност осигурања. 

За другу годину укупна цена (премија) може се смањивати у случају смањења 

премијских стопа код Осигуравача. Укупна цена (премија) може се повећавати у 

случајевима да дође до повећања основице за обрачун премије (према подацима из 

Биланса стања), у случају да постоји потреба да се повећа осигурана сума на први 

ризик и у случају да Осигураник по извршеној ревизији ризика за сваку годину 

утврди да треба да повећа осигуране суме јер је тржишна вредност објеката који се 

осигуравају већа од оних које су за објекте осигурања утврђене у пословним 

књигама.  

Осигуравач је у обавези да током важења уговора  благовремено обавести 

Осигураника да је дошло до смањења премијских стопа у тарифи премија  код  

осигураних ризика по овом уговору. 


