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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 i 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015, у даљем тексту: Правилник), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 01/16, деловодни број 01/1-732/1 од дана 

15.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 01/16, 

деловодни број 01/1-733/1  од 15.03.2016. године,  припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга – ЈН  бр. 01/16  

услуга осигурања (ознака 66510000) 

 

 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу:  

Назив: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају 

"Суботица-транс"  Суботица 

Адреса: Сегедински пут 84, 24000 Суботица  

Интернет страница наручиоца: www.sutrans.rs 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка ЈН бр. 01/16 се спроводи у отвореном поступку, у складу са 

Законом и важећим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

На предметну набавку примењиваће се и: 

- Закон о општем управном поступку, 

- Закон о облигационим односима, 

- Закон о осигурању, 

- Општи и посебни услови осигурања. 

 

1.3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке ЈН бр. 01/16  је набавка финансијске услуге – услуге осигурања 

обликованe у 3 (три) партије: 

Партија 1 – осигурање имовине 

Партија 2 – осигурање возила 

Партија 3 – осигурање лица.  

 

1.4. Циљ спровођења јавне набавке: 

Поступак јавне набавке ЈН бр. 01/16 се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци у предмету наведеном у тачки 1.3, на одређено време у трајању од 2 (две) 

године. 

 

1.5. Контакт особа: 

Контакт особа за јавну набавку ЈН бр. 01/16 је Шомођи Роберт тел: 024/547-777 (локал 

116), е-маил: somogyi.robert@sutrans.rs, факс: +381-24/548-304.  

 

 

 

http://www.sutrans.rs/
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака: 

Предмет јавне набавке ЈН бр. 01/16  је набавка услуге осигурања обликована у 3 

партије: 

Партија 1 – осигурање имовине (обухвата осигурање имовине и осигурање 

одговорности из делатности) 

Партија 2 – осигурање возила (осигурање од аутоодговорности према трећим 

лицима и каско осигурање) 

Партија 3 – осигурање лица.  

 

Књиговодствене (набавне) вредности изражене у делу 3. конкурсне документације су 

набавне вредности изражене са стањем на дан 31.12.2015. године код Наручиоца. 

 

3) ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

(ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА) 
 

3.1. Врста и техничке карактеристике, опис и квалитет 

Напомена за све 3 (три) партије: 

Наручилац има закључене важеће полисе односно листове покрића, те се обавезује да 

ће по истеку важења засебно да закључи полису осигурања са понуђачем коме након 

спроведеног поступка јавне набавке ЈН 01/16 буде додељен уговор о осигурању. 

Постојеће полисе односно листови покрића производе правно дејство и примењују се до 

њиховог истека. 

 

Партија 1: Осигурање имовине 

          

Седиште Наручиоца  – Суботица , Сегедински пут 84. 

3.1.1.Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких других опасности    
Табела 1. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Обј. за иск. упот.воде 02200001 3.198.043,98 

Зграде и ост. грађевине на аут. стај. 02200003 6.380.754,65 

Уређаји путних прелаза 02200004 71.976,00 

Објекти, мреже јавне расвете 02200005 2.619.879,50 

Капиталне грађевине 02200006 19.041.818,30 

Обј. за вршење комун.делатности 02200007 72.070.299,30 

Обј. за вршење ком. делат. од 

камена 
02200008 21.503.956,01 

Монтажне зграде и објекти 02200009 9.557.156,00 

Остали грађевински објекти 02200010 560.172,20 

УКУПНО 022 135.004.055,94 

 

Табела 2. 

НАЗИВ ОПРЕМЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Опрема за пренос ел. енергије 02300000 16.980,00 

Опрема за произв. алата 02310000 16.943,00 

Опрема за произ. друмских возила 02310001 1.375.715,47 
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Опрема за транспорт у процесу 

произ. 

02310002 415.529,20 

Опрема за произ. финалних 

производа 

02310003 227.633,03 

Мостне дизалице 02310004 1.182.591,17 

Пумпе за воду цент. п. ниског 

притиска 

02310005 2.246.715,41 

Компресори-стални клипни 02310006 925.500,00 

Опрема за сервис и одржавање 02310007 6.432.477,44 

Мерни и контролни уређаји и 

инструменти 

02310008 2.033.714,39 

Мерни и контролни уређаји 02310009 2.264.914,65 

Опрема за птт саоб.и телеф. 

централу 

02311001 107.067,10 

Опрема за птт саоб.телеф. ап. 02311002 18.310,00 

Намештај од дрвета, метала и ост. 

мат. 

02311003 1.047.609,98 

Елект.и механич. писаће машине 02311004 8.500,00 

Ел. рачунске машине 02311005 94.348,15 

Оп.за снимање и умнож. канц. мат. 02311007 201.052,50 

Канце.погонска и ост.опрема 02311008 393.796,11 

Алат и инв.са калкулат.отписом 02311009 273.935,86 

Остала опрема за угоститељство 02313000 7.170,00 

Опрема за угоститељство 02313001 96.213,20 

Ватрогасна опрема 02314000 35.000,00 

Опрема за произ. конфек., шивење, 

кројење 

02316000 35.000,00 

Остала опрема за угоститељство 02316001 5.000,00 

Регистар касе 02316002 209.395,80 

Опрема за уређ.и одрж. парк 

површина 

02316003 37.438,00 

Опрема за вршење занат.и ком. 

делат. 

02316004 24.494,19 

Опрема за ост. ком. услуге 02316005 467.543,66 

Опрема за вршење делат. културе 02316006 548.681,47 

Опрема за загревање ,вент.и ост. 02316007 790.528,75 

Опрема за одрж.хигијене 02316008 69.336,44 

Пећи термоак. нафтне и ост. 02316009 278.500,00 

Опрема за пријем и чување новца 02316011 505.499,99 

Алат и инвентар са калк. отписом 02321000 591.257,36 

УКУПНО 023 22.984.392,32 

 

      Табела 3. 

ОСТАЛА СРЕД. И ДОП. 

ОСИГУРАЊА 
КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Остала основна средства 02630000 19.500,00 

Доп.осиг. од изливање воде –

грађ.обј. 

 2.500.000,00 

Доп.осиг.од излив. воде- опрема  22.984.392,32 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

 

3.1.2. Осигурање опреме и машина од лома и неких других опасности      

Табела 4. 
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ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Механичка опрема грађ.објеката 022 13.500.405,59 

Опрема алат и инвентар 023 21.936.782,34 

Допл.за осиг. уоб. трошкова 

земљаних радова укључујући и 

асфалтирање 

  

Доплатак за осиг. уобич. трошкова 

изналажења грешке односно места 

штете 

  

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

3.1.3.Осигурање залиха од пожара и неких других опасности - флотантно 

Табела 5. 

НАЗИВ ГРУПАЦИЈЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Материјал и ситан инвентар - 

флотантно 
101 25.809.757,68 

 

3.1.4.Осигурање новца за време манипулације од провалне крађе и разбојништва 

Табела 6. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Готов новац у закљ. сефу на локацији 

Сегедински пут 84 - на први ризик 

2.000.000,00 

Новац и друга сред. плаћања ( девизе ) при 

манипулацији на главној благајни Сегедински 

пут 84 - на први ризик 

 

50.000,00 

Новац  друга средст.плаћања при 

манипулацији на главној благајни Сегедински 

пут 84  - на први ризик 

 

100.000,00 

Новац и друга сред. плаћања при 

манипулацији на благајнама аутобуске 

станице - на први ризик 

 

1.000.000,00 

Новац и друга сред.плаћања при манипулацији 

на Теслином насељу (Пут партизанских база 

бб, Суботица) – на први ризик 

 

50.000,00 

Новац и друга сред.плаћања при манипулацији 

на Продајном месту Патрија (Максима Горког 

бр. 1, Суботица) – на први ризик 

500.000,00 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

Доплатак за облик заштите 

 

3.1.5.Осигурање новца за време  преноса и превоза од провалне крађе и разбојништва 

Табела 7. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Новац (5.000,00 еур) и друге вред. за време 

преноса и превоза од Војвођанске банке до 

седишта Наручиоца у Суботици, Сегедински 

601.640,00 
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пут 84 - на први ризик 

Новац и друге вред.за време преноса и превоза 

од седишта Наручиоца у Суботици, 

Сегедински пут 84  до Поште 5 - на први ризик 

 

200.000,00 

Новац и друге вред.за време преноса и превоза 

од  Теслиног насеља, Пут партизанских база 

бб до седишта Наручиоца у Суботици, 

Сегедински пут 84 - на први ризик 

 

50.000,00 

Новац и друге вред.за време преноса и превоза 

од Аутобуске станице до седишта Наручиоца у 

Суботици, Сегедински пут 84 - на први ризик 

 

2.000.000,00 

Новац и друге вредности за време преноса и 

превоза од Продајног места Партија (Максима 

Горког бр. 1, Суботица)  до Аутобуске станице 

Суботица – на први ризик 

500.000,00 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

3.1.6.Осигурање рачунара и опреме система за елект. наплату карата и праћење  

       саобраћаја 

Табела 8. 

НАЗИВ ОПРЕМЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Електрична рачунска и остала 

опрема, систем за електронску 

наплату карата , систем за информ. 

путника 02311006 37.244.095,23 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

3.1.7.Осигурање лом стакла 

Табела 9. 

ВРСТА СТАКЛА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Стакла и огледала 3 мм дебљине, 250 м2- 

фиксна сума 

500.000,00 

Стакла 4 мм и копилит 300 м2 – фиксна сума 3.000.000,00 

Стакло армирано 300 м2 – фиксна сума 1.500.000,00 

 

3.1.8.Осигурање одговорност из делатности  сервисирања и баждарења тахографа, а за 

штете на стварима трећих лица 

Табела 10. 

НАЗИВ ГРУПАЦИЈЕ ПОДАЦИ ЗА ОБРАЧУН 

Осигурање из делатности – фиксна сума 

Максимална обавеза осигуравача по овој 

полиси је 2.385.936,00 динара по једном 

штетном догађају , а укупно годишње 20 

штетних догађаја 

Укупан приход: 711.700.203,17 динара 

Нето зараде: 168.452.345,54 динара 

Укупан број запослених: 327 

 

 

3.1.9.Осигурање потраживања организатора путовања за случај инсолвентности,и 

законска одговорност за штете које  проузрокује путнику , неиспуњењем, делимичним 

испуњењем или неуредним испуњењем обавезе 

Табела 11 
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ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

           СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Осигурање од одговорности туристичке 

агенције за случај инсолвентности и 

одговорности за случај штете нанете путнику 

300.000 евра 

 

 

Аутобуска станица – Суботица, Сенћански пут 5.   

3.1.10.Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких других опасности   

Табела 1. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ 

И 

ДОПУНСКА ОСИГУРАЊА 

КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Зграде и остале грађевине на 

Аут. станици 
02200003 91.805.393,80 

Остали грађевински објекти 02200010 916.620,00 

УКУПНО ГРАЂ.ОБЈЕКТИ: 022 92.722.013,80 

Опрема  за произв. друм. возила 02310001 3.513,00 

Мерни и контролни уређаји и 

инст. 
02310008 1.252.260,68 

Мерни и контролни уређаји 02310009 159.380,00 

Опрема за птт саоб.и телеф. 

централу 
02311001 87.529,85 

Опрема за птт саобраћај 02311002 10.619,07 

Намештај од дрвета, метала и 

ост. мат. 
02311003 346.338,72 

Елект. писаће машине 02311005 5.915,26 

Опрема за снимање и умнож. 

канц. мат. 
02311007 45.200,00 

Алат и инвент.са калк. отписом 02311009 8.990,00 

Остала опрема за угоститељство 02313000 75.792,54 

Опрема за угоститељство 02313001 129.894,00 

Регистар касе 02316002 49.600,00 

Опрема за уређ.и одрж. парк 

површина 
02316003 48.900,00 

Опрема за вршење занат.и ком. 

делат. 
02316004 76.874,11 

Опрема за ост. ком. услуге 02316005 30.000,00 

Опрема за вршење делат. 

културе 
02316006 283.643,27 

Опрема за загревање и 

вентилацију 
02316007 307.835,48 

Опрема за одржавање хигијене 02316008 14.010,17 

Остале пећи за загревање 02316009 300,00 

УКУПНО ОПРЕМА: 023 2.936.596,15 

Доп. осиг.за излив.воде из 

инсталација АС -на први риз. 
 1.000.000,00 

Доп. осиг. излив. воде - опрема АС  2.936.596,15 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

 

 3.1.11. Осигурање опреме и машина од лома и неких других опасности 

Табела 2. 
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ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Механичка опрема грађ. 

објеката 
022 9.272.201,38 

Опрема 023 2.590.257,43 

Допл.за осиг. уоб. трошкова 

земљаних радова укључујући и 

асфалтирање 

  

Доплатак за осиг. уобич. 

трошкова изналажења грешке 

односно места штете 

  

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

3.1.12.Осигурање рачунара и опреме система за елект. наплату карата, система  

за информисање путника 

Табела 3. 

НАЗИВ ОПРЕМЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Електрична рачунска и остала 

опрема, за систем за 

електронску наплату карата , 

систем за информ. путника 02311006 4.743.475,46 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

3.1.13.Осигурање лом стакла 

Табела 4. 

ВРСТА СТАКЛА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Армирана стакла на крову АС – на први 

ризик 

250.000,00 

Термопан стакло – на први ризик 105.000,00 

Секурит-кал. стакло  6-8 мм шалтери 20 м2 

– фиксна сума 

176.000,00 

Секурит-каљ.стакло 10 мм врата  30 м2 – 

фиксна сума 

390.000,00 

Стакла и огледала 4 мм 50 м2 – фиксна 

сума 

125.000,00 

 

3.1.14.Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим 

лицима и стварима трећих лица проистекла из поседовања ствари – грађ.објекта 

Аутобуске станице  

Табела 5. 

НАЗИВ ГРУПАЦИЈЕ ПОДАЦИ ЗА ОБРАЧУН 

Паркинг површина 15.256 м2 - фикса сума 

осигурања 

Укупан приход: 711.700.203,17 дин 

Нето зараде: 168.452.345,54 динара 
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Осигурање из делатности – фиксна сума 

Максимална обавеза осигуравача по овој 

полиси је 50.000,00 динара по једном штетном 

догађају , а укупно за период трајања 

осигурања 1.000.000,00 динара 

Број запослених: 28 

Укупна површина АС 25.546 м2 

Укупна површина објекта пословне 

зграде: 23.27,27 м2 

Укупан  обим објекта: 285,50 м 

Укупна површина спољњег дела 

коловоза, перона и паркинга: 

14.517,97 м2 

Зграда аутобуске станице – фиксна сума 

осигурања 

Осигурање из делатности – фиксна сума 

Максимална обавеза осигуравача по овој 

полиси је 50.000,00 динара по једном штетном 

догађају , а укупно за период трајања 

осигурања 1.000.000,00 динара 

 

Укупан приход: 711.700.203,17 дин 

Нето зараде: 168.452.345,54 динара 

Број запослених: 28 

 

 

Туристичка агенција – Суботица Матка Вуковића 9. 

3.1.15.Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких других опасности   

Табела 1. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ 

И 

ДОПУНСКА ОСИГУРАЊА 

КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Пословни простор – фиксна 

сума осигурања 

 3.000.000,00 

Рекламни натпис Тур. агенције 02200010 30.532,60 

ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 022 3.030.532,60 

Мерни и контролни уређаји и 

инструменти 

02310008 93.700,00 

Опрема за птт саоб.и 

телеф.цент. 

02311001 500,00 

Опрема за птт саобраћај 02311001 7.880,51 

Намештај од дрвета,метала и 

ост. мат. 

02311003 96.581,28 

Електричне писаће машине 02311005 4.050,85 

Алат и инвентар са 

калк.отписом 

02311009 24.067,80 

Регистар касе 02316002 29.788,14 

Опрема за заг.и вентилацију 02316007 13.983,05 

Опрема за пријем и чување 

новца 

02316011 5.499,99 

ОПРЕМА 023 276.051,62 

Доп.осиг.изливање воде из 

инст.-посл.прост. 

 3.000.000,00 

Доп.осиг.од посл.излив.воде из 

инст.-опрема 

 276.051,62 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

 

3.1.16. Осигурање опреме и машина од лома и неких других опасности 

Табела 2. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ 

И 

ДОПУНСКА ОСИГУРАЊА 

КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Механичка опрема  грађ. обј.-

фиксна сума 

022 300.000,00 
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Опрема алат и инвентар 023 179.470,34 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

3.1.17. Осигурање сав намештаја и уређаја са машинама и апаратима у закључаном 

пословном простору у Суботици, Матка Вуковића бр.9 

Табела 3. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Сав намештај и уређаји са машинама и 

апаратима у посл. простору у Суботици, 

Матка Вуковића 9.- на први ризик 

 

50.000,00 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

3.1.18. Осигурање новца за време манипулације од провалне крађе и разбојништва 

Табела 4. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Новац и друге вред.за време преноса и 

превоза од Туристичке агенција до 

Комерцијалне банке - на први ризик 

 

800.000,00 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

3.1.19.Осигурање лом стакла 

Табела 5. 

ВРСТА СТАКЛА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Стакла и огледала 4 мм дебљи. и више- 

фиксна сума 

44.000,00 

Порцул. умиваоници,WЦ шоље, бидеи и 

писоари-фиксна сума 

11.000,00 

 

3.1.20.Осигурање рачунара и опреме 

Табела 6. 

НАЗИВ ОПРЕМЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

Елект. рачунари са 

припад.опремом 

02311006 635.903,85 

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета 

Доплатак за откуп одбитне франшизе  

 

Понуђач је дужан да приликом давања понуде све доплатке урачуна у премију. 

Наручилац ће приликом вредновања премије подразумевати да су сви наведени 

доплатци садржани у премији. 

 

Понуђач се обавезује да ће се делимичне штете код осигурања машина од лома и код 

осигурања рачунара на уговорену суму исплатити без одбитка амортизоване вредности. 

 



13/80 

Напомена: Понуђачи су обавезни да уз понуду  доставе наручиоцу Опште и посебне 

услове осигурања за све ризике који су овде наведени и описани и које Наручилац 

уговара у овом поступку јавне набавке. У случају да Понуђач не достави Опште  и 

посебне услове осигурања његова понуда сматраће се неприхватљивом.  

 

 

3.2. Врста и техничке карактеристике, опис и квалитет  

Партија 2: Осигурање возила 

 

3.2.1.Основно – обавезно осигурање возила (Табела 1.) 
 

Ред 

број 
Марка Модел Регистрација 

 

Категорија 

возила 

 

Класе 

возила 

аутобуса 

Запрем 

 

Рег. 

мест 

 

Год. 

произ. 

1 
ИКАРБУС ИК 111 СУ 017-УY 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
12000 

86 1991 

2 
ИКАРБУС ИК 111 СУ 023-АЕ 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
12000 

86 1991 

3 
ИКАРБУС ИК 103 СУ 016-ГГ 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
11970 

105 2006 

4 
ИКАРБУС  ИК 103 СУ 018-МИ 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
10518 

100 2008 

5 
МАН  

ЛИОНС 

ЦЛ 283 
СУ 067-ОВ 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
6871 

102 2008 

6 
МЕРЦЕДЕС ЦОНЕКТО СУ 044-ПП 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
6374 

100 2007 

7 
ИКАРБУС ИК 111 СУ 040-ПЈ 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
12000 

110 1990 

8 
ИКАРБУС  ИК 103 СУ 020-ЕД 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
12000 

76 1995 

9 
ИКАРБУС  ИК 111 СУ 013-КР 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
12000 

110 1992 

10 
ИКАРБУС  ИК 103 СУ 017-ЂЂ 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
12000 

111 1993 

11 ИКАРБУС ИК 203 СУ 027-ЗЖ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 161 1997 

12 ИКАРБУС ИК 203 СУ 004-ДЗ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 161 1996 

13 ИКАРБУС ИК 201 СУ 055-ЂФ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 161 2001 

14 ИКАРБУС  ИК 161 СУ 041-ПХ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 161 1995 

15 ИКАРБУС ИК 161 СУ 004-ЋН АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 161 1994 

16 ИКАРБУС  ИК 201 СУ 036-НЖ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 161 2002 

17 ИКАРБУС ИК 202 СУ033-ЖW АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 160 1994 

18 ИКАРБУС  ИК 106 СУ 015-ГГ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 161 1994 

19 ИКАРБУС ИК 201 СУ 011-ФО АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11967 161 2003 

20 ИКАРБУС  ИК 201 СУ 031-КД АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 161 2004 

21 ИКАРБУС ИК 201 СУ 031-КЕ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 159 2004 

22 ИКАРБУС ИК 201 СУ 014-ЛЋ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 159 2005 

23 ИКАРБУС ИК 201 СУ 015-ЛЧ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 11970 159 2005 
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24 ИКАРБУС ИК 201 СУ 022-ТМ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 161 2007 

25 ИКАРБУС ИК 201 СУ 019-ТР АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 161 2007 

26 ИКАРБУС  ИК 206 СУ 003-УИ АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
10518 160 2008 

27 
ИВЕЦО 

ДАИЛY  

70Ц17В 
СУ 047-ГХ  

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011 

28 
ИВЕЦО 

ДАИЛY  

70Ц17В 
СУ 075-ТЦ 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011 

29 
ИВЕЦО 

ДАИЛY  

70Ц17В 
СУ 047-ГЈ 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011 

30 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГК 

АУТОБУС  Класа А 
2998 

35 2011 

31 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГЛ 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011 

32 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГМ 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011 

33 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГН 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011 

34 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГО 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011 

35 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГП 

АУТОБУС Класа A 
2998 

14 2011 

36 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГР 

АУТОБУС Класа А 
2998 

33 2011 

37 МАН СÜ 313 СУ 028-ИХ АУТОБУС Класа II 11967 50 2004 

38 МАН СÜ 313 СУ 018-ЖЧ АУТОБУС Класа II 11967 51 2005 

39 МАН А 72 СУ 018-УY АУТОБУС Класа II 11967 51 2002 

40 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 007-УИ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1990 

41 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 033-АЦ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

52 1990 

42 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 026-ВИ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1990 

43 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 067-ЂС АУТОБУС Класа II 12000 47 2000 

44 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 023-РЦ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1991 

45 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 037-КФ АУТОБУС Класа II 12000 47 1999 

46 
ФАП  

САНОС С 

415 
СУ 012-ЦГ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

52 1993 

47 
САНОС 

С 415 

МВП/40 
СУ 012-ЕА 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1990 

48 
НЕОБУС  

НБ 25 120 

П 
СУ 037-КГ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

110 1997 

49 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 017-БП 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1990 

50 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 004-ИБ АУТОБУС Класа II 12000 47 1995 

51 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 022-АУ АУТОБУС Класа II 12000 80 2000 

52 
МАН 

СÜ 313 

А72 
СУ 028-НЧ 

АУТОБУС Класа II 
11967 

78 2002 

53 НЕОБУС 24.120 П СУ 044-ЧО АУТОБУС Класа II 11967 110 1996 

54 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 063-ЛW АУТОБУС Класа II 12000 78 1995 

55 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 039-YЧ АУТОБУС Класа II 12000 75 1995 

56 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 060-НХ АУТОБУС Класа II 12000 76 1995 
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57 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 076-МЂ АУТОБУС Класа II 12000 76 1995 

58 ИКАРБУС  ИК 103 П СУ 026-КЋ АУТОБУС Класа II 11970 47 2004 

59 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 026-КЧ АУТОБУС Класа II 11970 47 2004 

60 
МАН 

СÜ 313 ЕУ 

2 
СУ 022-ЋУ 

АУТОБУС Класа II 
11967 

50 2007 

61 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 008-УИ АУТОБУС Класа II 12000 76 1995 

62 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 044-СБ АУТОБУС Класа II 12000 80 1998 

63 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 033-ШО АУТОБУС  Класа II 12000 76 1995 

64 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 040-ЧИ АУТОБУС Класа II 12000 47 1998 

65 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 015-XС АУТОБУС Класа II 11967 80 2005 

66 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 034-РН АУТОБУС Класа II 11970 80 2006 

67 НЕОБУС 405 П СУ 010-ФО АУТОБУС Класа II 12000 51 1998 

68 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 033-YИ АУТОБУС Класа II 11970 80 2007 

69 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 004-УИ АУТОБУС Класа II 12000 80 1998 

70 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 033-ШМ АУТОБУС Класа II 11970 80 2007 

71 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 069-ШГ АУТОБУС Класа II 12000 46 1996 

72 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 033-НХ АУТОБУС Класа II 11970 80 2007 

73 МАН 4520 П СУ 074-РО АУТОБУС Класа II 11987 120 2004 

74 МАН А25 СУ 074-ТЧ АУТОБУС Класа II 11967 123 2004 

75 МАН А20 СУ 074-YУ АУТОБУС Класа II 11967 79 2005 

76 МИТСУБИС

ХИ 
СТАРТОН Т. СУ 002-ВС АУТОБУС Класа II 

МИНИБУС 3908 27 2004 

77 ИСУЗУ ТУРQУОИСЕ СУ 064-БЕ АУТОБУС КласаII 

МИНИБУС 4751 27 2006 

78 ИСУЗУ ТУРQУОИСЕ СУ 015-АГ АУТОБУС Класа II 

МИНИБУС 4751 27 2006 

79 ИСУЗУ ТУРQУОИСЕ СУ 013-ХW АУТОБУС Класа II 

МИНИБУС 5193 32 2010 

80 
НЕОБУС 407 ВТ СУ 024-АЕ 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2006 

81 
НЕОБУС 407 ВТ СУ 063-БЦ 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2002 

82 
НЕОБУС 

407 ВТ 
УНИВЕРСО 

СУ 016-КY 
АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2008 

83 
НЕОБУС АК  29,120 СУ 029-ФЈ 

АУТОБУС Класа 

III 
15078 

52 1995 

84 
НЕОПЛАН ТОУРЛИНЕР СУ 005-ДЕ 

АУТОБУС Класа 

III 
11967 

50 2006 

85 
НЕОБУС  407 ВТ СУ 010-БW 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2007 

86 
НЕОБУС УНИВЕРСО СУ 002-ОЛ 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

52 2011 

87 
МАН Р12/48/АХ СУ 074-ЗА 

АУТОБУС Класа 

III 
10518 

58 2009 

88 

ШКОДА 

ФАБИА 

ЕЛЕГ.СДИ 

1,9 

СУ 038-СЕ 

ПУТНИЧКО  

снага 47kw 
1896 

5 2004 

89 

ШКОДА 

ОЦТАВИА 

А5 ЕЛ 1,9 

ТДИ 

СУ 010-ДА 

ПУТНИЧКО  

снага 77kw 
1896 

5 2010 

90 
НИССАН 

НОТЕ 1,4 

ВИСИА 
СУ 009-ЗС 

ПУТНИЧКО  

снага 65kw 1386 
5 2007 

91 
КИА 

ЦЕЕД 1,6 

ЦРДИ  
СУ 008-ГО 

ПУТНИЧКО  

снага 66,2 

kw 
1582 

5 2008 

92 НИССАН НОТЕ 1,6 СУ 024-ГЛ ПУТНИЧКО  

снага 81kw 1598 5 2009 
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АЦЕНТА 

93 

ХYУНДАИ 
Х1 ГЛ 2,5 

ЦРДИ ВГТ 
СУ 043-ВЗ 

ТЕРЕТНО  
намена: користи 
се приликом 

изласка на терен 

снага 81 

kw, 

носивост 

1240 kg 

2497 

3 2007 

94 

СТЕМА 
Д750 

ОЕ/Д5075 
АБ 533-СУ 

ПРИКЉУЧНО 

намена: 

користи се за 

превоз алата и 

материјала за 

поправке 

лака ауто 

приколица, 
до 750 кг, 

носивост 

615 кг, 
поседује 

куку 

0 

0 2007 

95 

ФАП 

САНОС 

415 

ПУР/ВО 

СУ 044-ЧС 

РАДНО 
намена: користи 

се као сервисно 

возило  за 
интеревенције на 

терену (поправку 

возила) и 
шлепање 

снага 
мотора 147 

kw,  намена: 

затворена 
радионица 12000 

3 1989 

 

Напомена: Одређење аутобуса је извршено у складу са чл. 7. Правилника о подели 

моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 

путевима: 

„Врста М - моторно возило јесте возило које је пројектовано и конструисано 

првенствено за превоз лица и њиховог пртљага.  

Врста М1 - путничко возило јесте возило врсте М које има највише девет седишта 

укључујући и седиште за возача, без места за стајање.  

Врста М2 - лаки аутобус јесте возило врсте М са више од девет седишта укључујући и 

седиште за возача чија највећа дозвољена маса не прелази 5 т и која могу имати места 

за стајање.  

Врста М3 - тешки аутобус јесте возило врсте М са више од девет седишта укључујући и 

седиште за возача чија највећа дозвољена маса прелази 5 т и која могу имати места за 

стајање.  

Возила врсте М2 и М3 (аутобуси) разврставају се у класе:  

1) возило са више од 22 седишта за путнике:  

(1) Класа I - јесте возило конструисано са простором намењеним за путнике 

који стоје, дозвољавајући несметано кретање путника.  

(2) Класа II - јесте возило конструисано углавном за путнике који седе, и 

пројектовано за превоз путника који стоје у пролазу, односно у простору који 

није већи од простора намењеног за два удвојена седишта.  

(3) Класа III - јесте возило које има искључиво места за седење.  

2) возило са највише 22 седишта за путнике:  

(1) Класа А - јесте возило које је намењено за превоз путника који седе, 

односно који стоје.  

(2) Класа Б - јесте возило које није намењено за превоз путника који стоје и 

које нема додатке за путнике који стоје.  

Аутобуси који укључују две или више неодвојивих али јасно дефинисаних јединица се 

сматрају као једно возило.”  

Наручилац аутобусе од ред. бр. 1 до 36 користи у градском саобраћају, аутобусе од ред. 

бр. 37 до 79 користи у приградском саобраћају, а од ред. бр. 80 до 87 у међумесном и 

међународном саобраћају. 

 

Приградски аутобуси Наручиоца саобраћају на регистрованим приградским линијама 

које подразумевају превоз путника од Града Суботице до месних заједница на 

територији Града Суботице и назад, а која се налазе на територији Општине Суботица 

(МЗ: Бајмок, Таванкут, Чантавир, Нови Жедник, Ђурђин, Душаново и сл.). Приградски 

превоз подразумева превоз путника између два или више насењених места на 
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територији града. У пракси се дешава да се ова возила користе и за међумесни превоз и 

тада аутобус излази из оквира Општине Суботица, али максимално до 50 км. 

 

Међумесни аутобуси Наручиоца саобраћају на регистрованим међумесним линијама 

које подразумевају превоз путника од Града Суботице насељених места у околини и 

назад  (нпр. Бачка Топол, Сента, Кањижа, Сомбор, Нови Кнежевац, Нови Сад, Београд 

и сл.). Међумесни аутобус подразумева да превоз почиње на територији једне општине, 

а завршава на територији друге општине. У пракси се дешава да се ова возила користе и 

за међународни превоз, јер је предвиђено да се међуградски аутобус може користити и 

за међумесни и за међународни превоз путника. Наручилац има две регистроване 

међународне линије: Суботица – Сегедин (саобраћа током целе године изузев недеље) и 

Нови Сад – Сегедин (Наручилац линију одржава са кооперантом и одржава линију 

сваки други месец током календарске године), док остатак ангажмана возача аутобуса у 

међународном саобраћају у току године зависи од броја изнајмљених возила са возачем 

за превоз путника у иностранство или броја реализованих туристичких путовања 

Наручиоца као организатора путовања.  

 

Наручилац наглашава да Понуђач нема право да издаје гратис полисе осигурања од 

аутоодговорности.  

Висина премије осигурања од аутоодговорности одређеног возила се утврђује 

применом одговарајућег премијског степена тј.  основног (четвртог - IV) премијског 

степена. Понуђачи су дужни да сагласно члану 108. Закона о обавезном осигурању 

поштују и дају понуде у складу са Минималном тарифом премија за осигурање 

власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, а која 

је донета од стране Удужења осигуравача Србије. 

 

 3.2.2. Каско- основно осигурање возила без учешћа у штети (Табела 2.) 

 Сума осигурања  је каталошка новонабавна вредност возила по важећем каталогу 

АМСС ЦМВ.         
Ред 

 

број 
Марка Модел Регистрација 

 

Категорија 

возила 

 

Класе 

возила 

аутобуса 

Запрем. 

 

Рег. 

место 

 

Година 

произво

д 

1 
НЕОБУС 407 ВТ СУ 024-АЕ 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2006 

2 
НЕОБУС  407 ВТ СУ 010-БW 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2007 

3 
НЕОБУС 

407 ВТ 

УНИВЕРСО 
СУ 016-КY 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2008 

4 
НЕОПЛАН ТОУРЛИНЕР СУ 005-ДЕ 

АУТОБУС Класа 

III 
11967 

50 2006 

5 
НЕОБУС УНИВЕРСО СУ 002-ОЛ 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

52 2011 

6 
МАН Р12/48/АХ СУ 074-ЗА 

АУТОБУС Класа 

III 
10518 

58 2009 

7 

ШКОДА 

ОЦТАВИА 

А5 ЕЛ 1,9 

ТДИ 

СУ 010-ДА 

ПУТНИЧКО  

1896 

5 2010 

8 
НИССАН 

НОТЕ 1,4 

ВИСИА 
СУ 009-ЗС 

ПУТНИЧКО  
1386 

5 2007 

9 
НИССАН 

НОТЕ 1,6 

АЦЕНТА 
СУ 024-ГЛ 

ПУТНИЧКО  
1598 

5 2009 

10 
КИА 

ЦЕЕД 1,6 

ЦРДИ  
СУ 008-ГО 

ПУТНИЧКО  
1582 

5 2008 
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Приликом обрачуна премије за каско осигурање Понуђач је дужан да се придржава 

цена из званичног каталога АМСС. 

 

3.2.3.Уговорена покрића -  допунски ризик осигурање пртљага “на први ризик” 

(Табела 2а.) 

Сума осигурања утврђено је по 36.000,00 дин по регистрованом месту. 
                                      

Ред. 

 

број 

Марка Модел Регистрација 

 

Категорија 

возила 

 

Класе 

возила 

аутобуса 

Запрем. 

 

Рег. 

место 

 

Год. 

прои

звод. 

1 НЕОБУС 407 ВТ СУ 024-АЕ АУТОБУС Класа 

III 

12100 50 2006 

2 
НЕОБУС  407 ВТ СУ 010-БW 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2007 

3 
НЕОБУС 

407 ВТ 
УНИВЕРСО 

СУ 016-КY 
АУТОБУС Класа 

III 
12100 

50 2008 

4 
НЕОПЛАН ТОУРЛИНЕР СУ 005-ДЕ 

АУТОБУС Класа 

III 
11967 

50 2006 

5 
НЕОБУС УНИВЕРСО СУ 002-ОЛ 

АУТОБУС Класа 

III 
12100 

52 2011 

6 
МАН Р12/48/АХ СУ 074-ЗА 

АУТОБУС Класа 

III 
10518 

58 2009 

 

3.2.4. Допунско каско осигурање – лом стакала (Табела 3.) 

Ред. 

број 

 

Уговорена покрића 
Број осигураних 

аутобуса 

1 Лом стакала – сума осигурања 123.000,00 18 

2 Лом стакала – сума осигурања 150.000.00 4 

3 Лом стакала – сума осигурања 200.000,00 8 

4 Лом стакала – сума осигурања 240.000,00 2 

 

Изабрани понуђач ће Наручиоцу издати полисе обавезног осигурања моторних возила 

на период од 1 (једне) године, почевши од дана регистрације, посебно за свако возило.  

Премију обавезног осигурања моторних возила од ауто-одговорности за штете 

причињене трећим лицима, наручилац ће платити понуђачу на основу испостављене 

фактуре, посебно за свако возило. 

Висина премије обавезног осигурања аутомобила од ауто-одговорности може се 

мењати само у случају да надлежни државни органи промене цену обавезног 

осигурања, тако да ће наручилац на дан регистрације возила платити цену која је 

обавезујућа према важећим прописима.  

  

Напомена: Понуђачи су обавезни да уз понуду  доставе Наручиоцу Опште и посебне 

услове осигурања за све ризике који су овде наведени и описани и које Наручилац 

уговара у овом поступку јавне набавке. У случају да Понуђач не достави Опште и 

посебне услове осигурања његова понуда сматраће се неприхватљивом.  
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3.3. Врста и техничке карактеристике, опис и квалитет  

 

 

 

Партија 3: Осигурање лица 

 

3.3.1.Колективно осигурање радника од незгоде 24 часа за цца 327 радника 

Табела 1. 

Ред. 

број 
Осигурани случајеви Осигурана сума 

1 Смрт услед незгоде 220.000,00 

2 Инвалидитет 440.000,00 

3 Дневна накнада 220,00 

 

Годишња премија се даје по особи с тим да Наручилац задржава право да у зависности 

од броја запослених исти мења током трајања уговора.  

  

 

3.3.2.Осигурање лица од последица несрећног случаја- возачи, путници, радници 

Табела 2. 

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОБУС УНИВЕРСО СУ 002-ОЛ 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОПЛАН ТОУРЛИНЕР СУ 005-ДЕ 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОБУС 407 ВТ  СУ 024-АЕ 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОБУС 407 ВТ  СУ 010-БW 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОБУС 407 ВТ  СУ 016-КY 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 
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ВОЗАЧИ АУТОБУСА МАН СУ 074-ЗА 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

 

ВОЗАЧИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА КИА ЦЕЕД СW 1,6 ЦРДИ ВГТ  СУ 

008-ГО 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

1 4 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

ВОЗАЧИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ШКОДА ОЦТАВИА  А5  СУ 010-

ДА 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

1 4 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

ВОЗАЧИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НИССАН НОТЕ 1,4 ВИСИА  СУ 

009-ЗС 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

1 4 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

ВОЗАЧИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НИССАН НОТЕ 1,6 АЦЕНТА  СУ 

024-ГЛ 

Осигурана 

лица 

возачи - 

путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

1 4 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000 

 

3.3.3.Обавезно осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја 

Табела 3. 

Ред. 

Број 
Осигурани случајеви Број аутобуса 

1 Градски аутобуси - класа I  36 

2 Приградски аутобуси – класа II 43 

3 Међуградски аутобуси - класа III 8 

 

3.3.4.Путничко здравствено  осигурање са асистенцијом - возачи  за обављање 

међународног саобраћаја 

Табела 4. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Медицински трошкови у иностранству по 

лицу за укупно 23 возача 

 

30.000 евра 
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Напомена: Понуђачи су обавезни да уз понуду  доставе Наручиоцу Опште и посебне 

услове осигурања за све ризике који су овде наведени и описани и које Наручилац 

уговара у овом поступку јавне набавке. У случају да Понуђач не достави Опште и 

посебне услове осигурања његова понуда сматраће се неприхватљивом.  

 

3.4. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

 

Понуђач не може повећавати премијску стопу за основне и допунске ризике код 

осигурања (неког од ризика) које Наручилац закључује са роком краћим од једне 

године (не може примењивати премијску стопу по одредби Тарифе премије „Pro rata 

temporis“).  

Понуђач је обавезан да за осигурања код којих је у његовим „Условима“ предвиђена 

одредба о каренци искључи њено важење тј. одабрани понуђач обавезан је да у случају 

настанка осигураног случаја исплаћује осигуране суме уговарачу односно кориснику 

осигурања у пуном износу без ограничења (без примене каренце - временског 

ограничења).  

У свим случајевима пријављене штете, а по завршетку њене обраде (утврђивање 

правног основа, процена, обрачуна и комплетирања) понуђач коме се додели уговор 

дужан је да кориснику осигурања благовремено достави ликвидационо писмо 

(обавештење о исплати или одбијању штете) како би корисник осигурања у случају да 

је незадовољан квалитетом осигуравајуће заштите предузео потребне радње 

(приговоре, тужбе...) за његово обезбеђење.   

Наручилац наглашава да Понуђач нема право да издаје „гратис“ полисе осигурања.  

Сагласност са свим наводима Наручиоца из ове тачке  понуђач даје самим учешћем у 

овом поступку јавне набавке.    

 

3.5. Место, рок и начин испоруке 

3.5.1. Место и начин испоруке: 

ПАРТИЈА 1. 

Вршењем услуге која је предмет јавне набавке ЈН бр. 01/16 треба да се обезбеди 

осигурање имовине на следећим локацијама: 

- седиште Наручиоца (Сегедински пут бр. 84, Суботица) 

- Аутобуска станица Суботица (Сенћански пут бр. 5, Суботица) 

- Туристичка агенција (Матка Вуковића бр. 9, Суботица). 

- продајна места у Суботици: Теслино насеље (Партизанских база бб) 

     Патрија (Максима Горког бр. 1) 

     Палић (Сплитских алеја бр. 1) 

      

3.5.2. Рок испоруке: 

 

Крајњи рок за извиђај и процену штета које захтева Наручилац је 48 сати по пријави 

штетног догађаја. 

 

 

3.6. Спроведене мере заштите 

Подаци у вези спроведених мера заштите имовине од стране Наручиоца: 

 

1. Објекти у којима постоји видео надзор: 

1.1 Седиште Наручиоца у  Суботици, Сегедински пут бр. 84: 

Управна зграда (1 камера) 

Радионица (3 камере) 

Главна благајна (3 камере) 
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Паркинг за аутобусе (3 камере) 

Паркинг за службене аутомобиле (1 камера) 

Паркинг за запослене (2 камере) 

Радионица за тахографе (1 камера) 

Порта и диспечерски центар (2 камера) 

Пумпа 1 и пумпа 2 (2 камере) 

Магацин (1 камера) 

Бравара (1 камера) 

Гумара (1 камера) 

Фарбара (1 камера) 

Столар (1 камера) 

Котларница (1 камера) 

Технички преглед (1 камера) 

Отпад (1 камера) 

Трафо станица (2 камере) 

Дрвара „Мајур“ (1 камера) 

 

1.2 Аутобуска станица Суботица, Сенћански пут бр. 5: 

Чекаоница-хол (2 камера) 

Излаз на пероне (1 камера) 

Службени улаз са перона (1 камера) 

Паркинг за путничка возила (1 камера) 

Шалтери (3 камере) 

Диспечери (1 камера) 

Улаз – рампа (1 камера) 

Улица Сенћански пут – пословни простори (1 камера) 

Главни улаз са спољне-уличне стране (1 камера) 

Сала за сервер (1 камера) 

Службени хол (1 камера) 

Галерија просторија за хигијеничарке (1 камера) 

Благајна на АС (1 камера) 

На Аутобуској станици поред видео надзора постоји инсталиран независан систем који 

се састоји од ДВР-а и 3 (три) камере на плафонима шалтера које се користе у циљу 

снимања тока новца и документације.  

 

1.3 Туристичка агенција у Суботици, Матка Вуковића бр. 9  

Канцеларија (3 камере) 

У објекту Туристичке агенције улаз је обезбеђен алармним системом са шифром и 

сензором покрета. 

 

1.4 Продајно место: Теслино насеље, Пут партизанских база бб (4 камере) 

 

2. Објекти у којима су инсталирани јављачи пожара: 

2.1 Седиште Наручиоца у Суботици, Сегедински пут бр. 84: 

Главна благајна (1 ком) 

Јављач пожара у горе наведеном објекту није повезан са професионалном ватрогасном 

јединицом. 

 

3. Објекти у којима су инсталирани алармни уређаји: 

3.1 Седиште Наручиоца у Суботици, Сегедински пут бр. 84: 

Главна благајна (2 ком). Један алармни уређај обезбеђује објекат – зграду Главне 

благајне, а други алармни уређај обезбеђује сеф и он је повезан са портирском службом. 

3.2 Аутобуска станица Суботица, Сенћански пут бр. 5: 
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На овој локацији постоји алармни систем са дојавом за интервенцију (паник тастери) 

повезан са професионалном независном агенцијом за обезбеђење. 

 

4. Портирска (чуварска) служба 

Седиште Наручиоца у Суботици, Сегедински пут бр. 84: 

На овој локацији постоји портирска служба која ради 24 часа. Надзор се састоји у 

обавезном обиласку круга предузећа у одређеним временским интервалима, као и у 

визуелној провери исправности камера, осветљења и евидентирања свих улазака у круг 

предузећа како људи тако и возила.  Шеф службе контроле на основу прегледа камера 

контролише портирску службу и даје инструкције за ванредне обиласке и посебне 

контроле појединаца или возила. 

 

5. Камере  за надзор у зглобним аутобусима 

У 9 (девет) зглобних аутобуса Наручилац је поставио по 3 камере (1 камера на сваком 

од  излазних врата) и дисплеј за преглед односно надзор камера који се налази 

монтиран код места за возача аутобуса. 

 

 

ПАРТИЈА 2. 

Вршењем услуге која је предмет јавне набавке ЈН бр. 01/16 треба да се омогући 

осигурање од аутоодговорности према трећим лицима за возни парк који броји 87 

аутобуса, 5 путничких возила, 1 теретно, 1 прикључно и 1 радно возило) и каско 

осигурање за изабрана возила. 

Код обавезног осигурања Понуђач је дужан да достави понуду без обрачуна бонуса и 

малуса.  

 

 

ПАРТИЈА 3 – Вршењем услуге која је предмет јавне набавке ЈН бр. 01/16 треба да се 

омогући осигурање лица односно осигурање запослених тј. свих запослених на 

одређено и неодређено време од последица несрећног случаја (незгоде). 

Осигурање се закључује за време вршења и ван вршења послова на радном месту (24 

часа).  

Партија обухвата и осигурање лица од последица несрећног случаја (возачи, путници, 

радници) и осигурање путника у јавном превозу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/80 

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ЗА ПАРТИЈУ 1, 2 И 3. 

 

Услови за учешће у поступку предметне јавне набавке ЈН бр. 01/16 и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова понуђач доказује достављењем следећих доказа: 

 

 

I  Обавезни услови из чл. 75. Закона 

 

1. ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У 

ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР (чл. 75 ст. 1. тач. 1. Закона) 

ДОКАЗ: Извод из регистра надлежног органа и то:  

 Извод из Агенције за привредне регистре или 

 Извод из регистра надлежног Привредног суда 

Напомена: докази се могу доставити без обзира на датум издавања извода. 

 

2. ДА ОН И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД 

КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, 

ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО 

ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ. (чл. 75. ст. 

1. тач. 2. Закона) 

ДОКАЗ:  

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције односно уверење основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се поврђује да правно лице није осуђивано 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивао за неко 

од кривичних дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 

има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

 

Напомена: Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

 

3. ДА ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ 

ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ 
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СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ. (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4. Закона)  

ДОКАЗ:  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 

Напомена: Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда 

 

4. ДА ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75 ст. 1 тачка 5. 

Закона) 

Релевантни су Закон о осигурању и Закон НБС. 

ДОКАЗ:  

- Дозвола за обављање услуга осигурања која су предмет јавне набавке, издатa од 

НБС. Дозвола мора да буде важећа. 

 

5. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ ПОНУДЕ ИЗРИЧИТО 

НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (чл. 75. ст. 2. Закона) 

ДОКАЗ:  

- Потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

(Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације).  

 

Напомена: Образац изјаве мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

 

II  Додатни услови из чл. 76. Закона 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ЗА ПАРТИЈУ 1, 2 И 3. 

 

 

1. ДА РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ 

1) Да понуђач има успостављен ИСО 9001:2008 систем менаџмента и управљања 

квалитетом. Захтевани стандард мора бити уведен код понуђача пре рока за 

достављање понуда. 

 

ДОКАЗ: Важећи сертификат ИСО 9001:2008 (у случају да је сертификат на 

страном језику понуђач је дужан да достави његов оверен превод на српски 

језик). 

 

2) Да понуђач има реосигурање осигураног ризика. Понуђач је дужан да за ризике 

изнад сопственог самопридржаја обезбеди покриће по ризику и штетном 

догађају код друштва за реосигурање са седиштем у земљи, односно код 

друштва са реосигурање са седиштем у иностранству за ризике које друштво за 

реосигурање у земљи не може да покрије. 
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ДОКАЗ: важећи уговор о реосигурању или изјава Понуђача о обезбеђеном 

реосигуравајућем покрићу. 

 

Лице уписано у РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова (наведених под редним бр. 1-4). 

 

Наручилац није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. Пожељно је да Понуђач наведе линк на коме се налазе 

тражени докази који су јавно доступни. 

 

 

III Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача. Учешће подизвођача не може бити веће од 50% 

укупне премије. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Сва 

доспела потраживања наручилац ће пренети директно понуђачу укључујући и доспела 

потраживања за део набавке који се извршава преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  

 

 

IV Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача  

у складу са чланом 81. Закона 

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то 

податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу или понуђачима који ће израђивати полисе и за њих издавати фактуре, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона мора да буде потписан од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког 

понуђача. 

Образац изјаве о независној понуди мора да буде потписан од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког понуђача. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Понуде ће бити оцењиване на основу критеријума: најнижа понуђена цена за све три 

партије. 

 

I Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и  

методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума 

 

 

5.1. ПАРТИЈА 1. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

Понуђеном ценом се сматра укупна цена из обрасца понуде без припадајућег  ПДВ-а. 

При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа цена и 

бодова, где се понуди са најнижом понуђеном ценом додељује максимални број бодова 

који износи 100, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према законитости 

где се цена понуде која се бодује и минимална цена налазе у реципрочном односу 

максималног броја бодова и траженог броја бодова за цену која се бодује: 

 

 

Бx= (Цмин / Цx) × Бмаx 

где је: 

Цx- цена понуде која се бодује, 

Цмин- најнижа понуђена цена, 

Бмаx- максимални број бодова који износи 100, 

Бx- тражени број бодова за цену која се бодује. 

 

 

 

5.2 ПАРТИЈА 2. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

Понуђеном ценом се сматра укупна цена из обрасца понуде без припадајућег  ПДВ-а. 

При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа цена и 

бодова, где се понуди са најнижом понуђеном ценом додељује максимални број бодова 

који износи 100, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према законитости 

где се цена понуде која се бодује и минимална цена налазе у реципрочном односу 

максималног броја бодова и траженог броја бодова за цену која се бодује: 

 

 

Бx= (Цмин / Цx) × Бмаx 

где је: 

Цx- цена понуде која се бодује, 

Цмин- најнижа понуђена цена, 

Бмаx- максимални број бодова који износи 100, 

Бx- тражени број бодова за цену која се бодује. 

 

 

5.3. ПАРТИЈА 3.  

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

Понуђеном ценом се сматра укупна цена из обрасца понуде без припадајућег  ПДВ-а. 
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При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа цена и 

бодова, где се понуди са најнижом понуђеном ценом додељује максимални број бодова 

који износи 100, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према законитости 

где се цена понуде која се бодује и минимална цена налазе у реципрочном односу 

максималног броја бодова и траженог броја бодова за цену која се бодује: 

 

 

Бx= (Цмин / Цx) × Бмаx 

где је: 

Цx- цена понуде која се бодује, 

Цмин- најнижа понуђена цена, 

Бмаx- максимални број бодова који износи 100, 

Бx- тражени број бодова за цену која се бодује. 

 

 

II  Eлементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 

у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи период важења понуде. 
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6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Понуђач је у обавези да у својој понуди достави доле наведене обрасце (попуњене, 

потписане и оверене): 

 

 

1. Образац понуде – Образац бр. 1 (за сваку партију посебно); 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутст. како да се попуни - Образац бр. 2 

(за сваку партију посебно); 

3. Образац трошкова припреме понуде - Образац бр. 3 (није обавезно достављање); 

4. Образац изјаве о независној понуди - Образац бр. 4; 

5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и 

да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде - Образац бр. 5. 
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ПАРТИЈА 1. OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

 

Образац бр. 1 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _____________________ од _____________________ године за јавну 

набавку УСЛУГА ОСИГУРАЊА, ЈН број 01/16 - ПАРТИЈА 1. ОСИГУРАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

 

6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис уговора:  

 

 

 

6.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена:  заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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6.4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

1) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

2) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

3) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

 

Напомена: Табелу „Подаци о понуђачу из групе понуђача“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача из групе 

понуђача. 
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Укупна висина премије (цена) без ПДВ-а  

(премија на годишњем ниову без ПДВ-а)  

(висину премије чини збир премија од 3.1.1 до 

3.1.20. за осигурање имовине) 

 

Стопа ПДВ-а  

Износ ПДВ-а на укупну висину премије  

Укупна висина премије (цена) са ПДВ-ом  

(премија на годишњем ниову са ПДВ-ом) 

 

Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

 

 
Датум       Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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ПАРТИЈА 2. OСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Образац бр. 1 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _____________________ од _____________________ године за јавну 

набавку УСЛУГА ОСИГУРАЊА, ЈН број 01/16 -  ПАРТИЈА 2. ОСИГУРАЊЕ 

ВОЗИЛА 

 

6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис уговора:  

 

 

 

6.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена:  заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 



36/80 

 

6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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6.4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

1) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

2) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

3) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

 

Напомена: Табелу „Подаци о понуђачу из групе понуђача“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача из групе 

понуђача. 
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Укупна висина премије (цена) без ПДВ-а  

(премија на годишњем ниову без ПДВ-а)  

(висину премије чини збир премија од 3.2.1 до 

3.2.5. за осигурање возила) 

 

Стопа ПДВ-а  

Износ ПДВ-а на укупну висину премије  

Укупна висина премије (цена) са ПДВ-ом  

(премија на годишњем ниову са ПДВ-ом) 

 

Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

 

 
Датум       Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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ПАРТИЈА 3. OСИГУРАЊЕ ЛИЦА 

 

Образац бр. 1 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _____________________ од _____________________ године за јавну 

набавку УСЛУГА ОСИГУРАЊА, ЈН број 01/16 -  ПАРТИЈА 3. ОСИГУРАЊЕ 

ЛИЦА 

 

6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис уговора:  

 

 

 

6.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена:  заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 
 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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6.4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

1) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

2) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

3) Пословно име:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

 

Напомена: Табелу „Подаци о понуђачу из групе понуђача“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача из групе 

понуђача. 
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Укупна висина премије (цена) без ПДВ-а  

(премија на годишњем ниову без ПДВ-а)  

(висину премије чини збир премија од 3.3.1 до 

3.3.4. за осигурање лица) 

 

Стопа ПДВ-а  

Износ ПДВ-а на укупну висину премије  

Укупна висина премије ( цена) са ПДВ-ом  

(премија на годишњем ниову са ПДВ-ом) 

 

Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

 

 
Датум       Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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Образац бр. 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 
Партија 1: Осигурање имовине 

          
Седиште Наручиоца – Суботица , Сегедински пут 84. 

 
1.1.Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких других опасности    

Табела 1. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА КОНТО 
КЊИГОВОДСТВЕНА 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

ПРЕМИЈЕ 

Грађевински објекти 022 135.004.055,94  

 

Табела 2. 

НАЗИВ ОПРЕМЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Опрема, алат и инвентар 023 22.984.392,32  

 

      Табела 3. 

ОСТАЛА СРЕД. И ДОП. ОСИГУРАЊА КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Остала основна средства 02630000 19.500,00  

УКУПНО ТАБЕЛА 1+2+3    

           

1.2. Осигурање опреме и машина од лома и неких других опасности      

Табела 4. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Механичка опрема грађ.објеката 022 13.500.405,59  

Опрема, алат и инвентар 023 21.936.782,34  

        

1.3.Осигурање залиха од пожара и неких других опасности-флотантно 

Табела 5. 

НАЗИВ ГРУПАЦИЈЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Материјал и ситан инвентор - 

флотантно 
 25.809.757,68 

 

УКУПНО    

 

1.4.Осигурање новца за време манипулације од провалне крађе и разбојништва 

Табела 6. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Готов новац у закљ. сефу на локацији Сегедински 

пут 84 - на први ризик 

2.000.000,00  
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Новац и друга сред. плаћања ( девизе ) при 

манипулацији на главној благајни Сегедински пут 

84 - на први ризик 

 

50.000,00 

 

Новац  друга средст.плаћања при манипулацији на 

главној благајни Сегед. пут 84 - на први ризик 

 

100.000,00 

 

Новац и друга сред.плаћања при манипулацији на 

благајнама аутобуске станице - на први ризик 

 

1.000.000,00 

 

Новац и друга сред.плаћања при манипулацији на 

Теслином насељу (Пут партизанских база бб, 

Суботица) – на први ризик 

 

50.000,00 

 

Новац и друга сред.плаћања при манипулацији на 

Продајном месту Патрија (Максима Горког бр. 1, 

Суботица) – на први ризик 

500.000,00  

УКУПНО   

 

1.5.Осигурање новца за време  преноса и превоза од провалне крађе и разбојништва 

Табела 7. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Новац (5.000,00 еур) и друге вред.за време преноса 

и превоза од Војвођанске банке до седишта 

Наручиоца у Суботици,  Сегедински пут 84 - на 

први ризик 

601.640,00  

Новац и друге вред. за време преноса и превоза од 

седишта Наручиоца у Суботици,  Сегедински пут 

84 до Поште 5- на први ризик 

 

200.000,00 

 

Новац и друге вред.за време преноса и превоза од 

Теслиног насеља, Пут партизанских база бб до 

седишта Наручиоца у Суботици,  Сегедински пут 

84 - на први ризик 

 

50.000,00 

 

Новац и друге вред.за време преноса и превоза од 

Аутобуске станице до седишта Наручиоца у 

Суботици,  Сегедински пут 84 - на први ризик 

 

2.000.000,00 

 

Новац и друге вредности за време преноса и 

превоза од Продајног места Партија (Максима 

Горког бр. 1, Суботица)  до Аутобуске станице 

Суботица – на први ризик 

500.000,00  

УКУПНО   

 

1.6.Осигурање рачунара и опреме система за елект.наплату карата и праћење саобраћаја 

Табела 8. 

НАЗИВ ОПРЕМЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Еликтрична рачунска и остала опрема, 

систем за електронску наплату карата , 

систем за информ.путника 02311006 37.244.095,23 

 

УКУПНО    

  

1.7.Осигурање лом стакла 

Табела 9. 

ВРСТА СТАКЛА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Стакла и огледала 3 мм дебљине, 250 м2 - фиксна 

сума 

500.000,00  

Стакла 4 мм и копилит 300 м2 – фиксна сума 3.000.000,00  

Стакло армирано 300 м2 – фиксна сума 1.500.000,00  

УКУПНО   
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1.8.Осигурање одговорност из делатности  сервисирања и баждарења тахографа,а за штете на 

стварима трећих лица 

Табела 10. 

НАЗИВ ГРУПАЦИЈЕ ПОДАЦИ ЗА ОБРАЧУН 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Осигурање из делатности – фиксна сума 

Максимална обавеза осигуравача по овој 

полиси је 2.385.936,00 динара по једном 

штетном догађају , а укупно годишње 20 

штетних догађаја 

Укупан приход: 

711.700.203,17  динара 

Нето зараде:  

168.452.345,54   динара 

Укупан број запослених: 327 

 

 

УКУПНО   

 

1.9.Осигурање потраживање организатора путовања за случај инсолвентности,и законска 

одговорност за штете које  проузрокује путнику, неиспуњењем, делимичним испуњењем или 

неуредним испуњењем обавезе 

Табела 11. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Осигурање од одговорности туристичке агенције за 

случај инсолвентности и одговорности за случај 

штете нанете путнику 

300.000 eвра  

УКУПНО    

 

 
ЗБИРНИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА – СЕДИШТЕ НАРУЧИОЦА 

ВРСТА ОСИГУРАЊА 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких 

других опасности Табела 1+2+3 

 

 Осигурање опреме и машина од лома и неких других 

опасности Табела 4. 

 

 

Осигурање залиха од пожара и неких других опасности-

флотантно Табела 5. 

 

Осигурање новца за време манипулације од провалне 

крађе и разбојништва Табела 6. 

 

Осигурање новца за време  преноса и превоза од 

провал.крађе и разб. Табела 7. 

 

Осигурање рачунара и опреме система за 

елект.напл.карата и праћ. саоб. Табела 8. 

 

Осигурање лом стакла Табела 9.  

Осигурање одговорности из делатности  сервисирања и 

баждарења тахографа,а за штете на стварима трећих 

лица Табела 10. 

 

Осигурање потраживање организатора путовања за 

случај инсолвентности,и законска одговорност за 

штете које  проузрокује путнику неиспуњењем, 

делимичним испуњењем или неуредним испуњењем 

обавеза Табела 11. 

 

УКУПНО:  

 

 
Аутобуска Станица – Суботица, Сенћански пут 5.   

2.1.Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких других опасности 

Табела1 . 
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НАЗИВ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ И 

ДОПУНСКА ОСИГУРАЊА 
КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Грађевински објекти 022 92.722.013,80  

Опрема 023 2.936.596,15  

УКУПНО    

 

 2.2.Осигурање опреме и машина од лома и неких других опасности 

Табела 2. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Механичка опрема грађ.објеката 022 9.272.201,38  

Опрема 023 2.590.257,43  

УКУПНО    

 

2.3.Осигурање рачунара и опреме система за елект.наплату карата ,систем за информисање 

путника 

Табела 3. 

НАЗИВ ОПРЕМЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Електрична рачунска и остала опрема, 

за систем за електронску наплату 

карата , систем за информ.путника 02311006 4.743.475,46 

 

УКУПНО    

 

2.4.Осигурање лом стакла 

Табела 4. 

ВРСТА СТАКЛА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Армирана стакла на крову АС – на први ризик 250.000,00  

Термопан стакло – на први ризик 105.000,00  

Секурит-кал. стакло  6-8 мм шалтери 20 м2 – 

фиксна сума 

176.000,00  

Секурит-каљ.стакло 10 мм врата  30 м2 – фиксна 

сума 

390.000,00  

Стакла и огледала 4 мм 50 м2 – фиксна сума 125.000,00  

УКУПНО   

 

2.5.Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима  

        трећих лица проистекла из поседовања ствари –грађ.објекта Аутобуске станице  

Табела 5. 

НАЗИВ ГРУПАЦИЈЕ ПОДАЦИ ЗА ОБРАЧУН 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Паркинг површина 15.256 м2 - фикса сума 

осигурања 

 

Осигурање из делатности – фиксна сума 

Максимална обавеза осигуравача по овој 

полиси је 50.000,00 динара по једном штетном 

догађају , а укупно за период трајања 

осигурања 1.000.000,00 динара 

Укупан приход: 711.700.203,17 дин 

Нето зараде: 168.452.345,54 дин 

Број запослених: 28 

Укупна површина АС 25.546 м2 

Укупна површина објекта 

пословне зграде: 23.27,27 м2 

Укупан  обим објекта: 285,50 м 

Укупна површина спољњег дела 

коловоза, перона и паркинга: 

14.517,97 м2 
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Зграда аутобуске станице – фиксна сума 

осигурања 

Осигурање из делатности – фиксна сума 

Максимална обавеза осигуравача по овој 

полиси је 50.000,00 динара по једном штетном 

догађају , а укупно за период трајања 

осигурања 1.000.000,00 динара 

 
Укупан приход: 711.700.203,17 дин 

Нето зараде: 168.452.345,54 дин 

Број запослених: 28 

 

 

УКУПНО   

 

 

ЗБИРНИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА- АУТОБУСКА СТАНИЦА 

ВРСТА ОСИГУРАЊА 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких других 

опасности Табела 1. 

 

 Осигурање опреме и машина од лома и неких других опасности 

Табела 2. 

 

Осигурање рачунара и опреме система за елект.наплату карата,  

систем за информисање путника Табела 3. 

 

Осигурање лом стакла Табела 4.  

Осигурање одговорност из делат. за штете причињене трећим 

лицима и стварима трећих лица проистекла из поседовања 

ствари –грађ.обј.Аутобуске станице Табела 5. 

 

УКУПНО  

 

 

Туристичка Агенција,Суботица Матка Вуковића 9. 

3.1.Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких других опасности   

Табела 1. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ И 

ДОПУНСКА ОСИГУРАЊА 
КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Грађевински објекат 022 3.030.532,60  

Опрема 023 276.051,62  

УКУПНО    

 

3.2.Осигурање опреме и машина од лома и неких других опасности 

Табела 2. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ И 

ДОПУНСКА ОСИГУРАЊА 
КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Механичка опрема  грађ.обј .- фиксна 

сума 

022 300.000,00  

Опрема алат и инвентар 023 179.470,34  

УКУПНО    

 

3.3.Осигурање сав намештаја и уређаја са машинама и апаратима у закључаном пословном простору 

у Суботици,Матка Вуковића бр.9 

Табела 3. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Сав намешт ај и уређаји са машинама и апаратима 

у посл.простору у Суботици, Матка Вуковића 9.-на 

први ризик 

 

50.000,00 

 

УКУПНО   
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3.4.Осигурање новца за време манипулације од провалне крађе и разбојништва 

Табела 4. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Новац и друге вред.за време преноса и превоза од 

Туристичке агенције до Комерцијалне банке - на 

први ризик 

 

800.000,00 

 

УКУПНО   

 

3.5.Осигурање лом стакла 

Табела 5. 

ВРСТА СТАКЛА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 

ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Стакла и огледала 4 мм дебли. више- фиксна сума 44.000,00  

Порцул.умиваоници,WЦ шоље,бидеи и писоари-

фиксна сума 

11.000,00  

УКУПНО   

 

3.6.Осигурање рачунара и опреме 

Табела 6. 

НАЗИВ ОПРЕМЕ КОНТО 

КЊИГОВОДСТВЕНА 

 

ВРЕДНОСТ 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Елект.рачунари са припад.опремом 02311006 635.903,85  

УКУПНО    

 

 

ЗБИРНИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА- ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА 

ВРСТА ОСИГУРАЊА 

ИЗНОС 

 

ПРЕМИЈЕ 

Осигурање објеката и опреме од ризика пожара  и неких 

других опасности Табела 1. 

 

 Осигурање опреме и машина од лома и неких других 

опасности Табела 2. 

 

Осигурање сав намештаја и уређаја са машинама и 

апаратима у закљ. посл. прос. у Суботици,Матка 

Вуковића бр.9. Табела 3. 

 

Осигурање новца за време манипулације од провалне крађе 

и разбој. Табела 4. 

 

Осигурање лом стакла Табела 5.  

Осигурање рачунара и опреме Табела 6.  

УКУПНО  

 

 

 

Партија 1: Осигурање имовине 

 

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

ред. 

број 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДЕЉЕНОСТ ИМОВИНЕ Укупан износ премија 

1 Седиште Наручиоца – Суботица , Сегедински пут 84 
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2 
Аутобуска станица - Суботица , Сенћански пут 5 

 

3 
Туристичка агенција – Суботица, Матка Вуковића 9 

 

  
УКУПНО: 

 

 

 

 

 

 

Укупна висина премије (без ПДВ-а) ______________ динара без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а ________________ % 

Износ ПДВ-а на укупну висину 

премије 

___________________ динара 

Укупна висина премије (са ПДВ-ом) ______________ динара са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:     М.П.     Потпис понуђача: 

 

_____________________     _________________________ 
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Образац бр. 2 

 

 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
Партија 2: Осигурање возила 

 
2.1.Основно –обавезно осигурање возила (Табела 1.) 
 
Ред 

бр. Марка Модел Рег. ознаке 

 
Категориј

а 

возила 

 
Класе 

возила 

аутобуса 

Запрем
ина 

 
Рег. 

мес 

 
Година 

произв. 

 
Износ 

премије 

1 
ИКАРБУС ИК 111 СУ 017-УY 

АУТОБУС Класа I 

СОЛО 
12000 

86 1991  

2 ИКАРБУС ИК 111 СУ 023-АЕ АУТОБУС Класа I СОЛО 12000 86 1991  

3 ИКАРБУС ИК 103 СУ 016-ЦГ АУТОБУС Класа I СОЛО 11970 105 2006  

4 ИКАРБУС  ИК 103 СУ 018-МИ АУТОБУС Класа I СОЛО 10518 100 2008  

5 
МАН  

ЛИОНС 

ЦЛ 283 
СУ 067-ОВ 

АУТОБУС Класа I СОЛО 
6871 

102 2008  

6 МЕРЦЕДЕ

С 
ЦОНЕКТО СУ 044-ПП 

АУТОБУС Класа I СОЛО 
6374 

100 2007  

7 ИКАРБУС ИК 111 СУ 040-ПЈ АУТОБУС Класа I СОЛО 12000 110 1990  

8 ИКАРБУС  ИК 103 СУ 020-ЕД АУТОБУС Класа I СОЛО 12000 76 1995  

9 ИКАРБУС  ИК 111 СУ 013-КР АУТОБУС Класа I СОЛО 12000 110 1992  

10 ИКАРБУС  ИК 103 СУ 017-ЂЂ АУТОБУС Класа I СОЛО 12000 111 1993  

11 ИКАРБУС ИК 203 СУ 027-ЗЖ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 

161 1997  

12 ИКАРБУС ИК 203 СУ 004-ДЗ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 

161 1996  

13 ИКАРБУС ИК 201 СУ 055-ЂФ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 

161 2001  

14 ИКАРБУС  ИК 161 СУ 041-ПХ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 

161 1995  

15 ИКАРБУС ИК 161 СУ 004-ЋН 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 

161 1994  

16 ИКАРБУС  ИК 201 СУ 036-НЖ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 

161 2002  

17 ИКАРБУС ИК 202 СУ033-ЖW 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 

160 1994  

18 ИКАРБУС  ИК 106 СУ 015-ГГ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
12000 

161 1994  

19 ИКАРБУС ИК 201 СУ 011-ФО 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11967 

161 2003  

20 ИКАРБУС  ИК 201 СУ 031-КД 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 

161 2004  

21 ИКАРБУС ИК 201 СУ 031-КЕ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 

159 2004  

22 ИКАРБУС ИК 201 СУ 014-ЛЋ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 

159 2005  

23 ИКАРБУС ИК 201 СУ 015-ЛЧ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 

159 2005  

24 ИКАРБУС ИК 201 СУ 022-ТМ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 

161 2007  

25 ИКАРБУС ИК 201 СУ 019-ТР 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
11970 

161 2007  

26 ИКАРБУС  ИК 206 СУ 003-УИ 
АУТОБУС Класа I 

ЗГЛОБНИ 
10518 

160 2008  

27 
ИВЕЦО 

ДАИЛY  

70Ц17В 
СУ 047-ГХ  

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011  

28 
ИВЕЦО 

ДАИЛY  

70Ц17В 
СУ 047-ГИ 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011  

29 
ИВЕЦО 

ДАИЛY  

70Ц17В 
СУ 047-ГЈ 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011  

30 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГК 

АУТОБУС  Класа А 
2998 

35 2011  

31 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГЛ 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011  

32 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГМ 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011  

33 ИВЕЦО ДАИЛY СУ 047-ГН АУТОБУС Класа А 2998 35 2011  
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70Ц17В 

34 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГО 

АУТОБУС Класа А 
2998 

35 2011  

35 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГП 

АУТОБУС Класа A 
2998 

14 2011  

36 
ИВЕЦО 

ДАИЛY 

70Ц17В 
СУ 047-ГР 

АУТОБУС Класа А 
2998 

33 2011  

37 МАН СÜ 313 СУ 028-ИХ АУТОБУС Класа II 11967 50 2004  

38 МАН СÜ 313 СУ 018-ЖЧ АУТОБУС Класа II 11967 51 2005  

39 МАН А 72 СУ 018-УY АУТОБУС Класа II 11967 51 2002  

40 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 007-УИ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1990  

41 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 033-АЦ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

52 1990  

42 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 026-ВИ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1990  

43 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 067-ЂС АУТОБУС Класа II 12000 47 2000  

44 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 023-РЦ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1991  

45 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 037-КФ АУТОБУС Класа II 12000 47 1999  

46 
ФАП  

САНОС С 

415 
СУ 012-ЦГ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

52 1993  

47 
САНОС 

С 415 

МВП/40 
СУ 012-ЕА 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1990  

48 
НЕОБУС  

НБ 25 120 

П 
СУ 037-КГ 

АУТОБУС Класа II 
12000 

110 1997  

49 
ФАП 

САНОС С 

415 
СУ 017-БП 

АУТОБУС Класа II 
12000 

54 1990  

50 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 004-ИБ АУТОБУС Класа II 12000 47 1995  

51 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 022-АУ АУТОБУС Класа II 12000 80 2000  

52 
МАН 

СÜ 313 

А72 
СУ 028-НЧ 

АУТОБУС Класа II 
11967 

78 2002  

53 НЕОБУС 24.120 П СУ 044-ЧО АУТОБУС Класа II 11967 110 1996  

54 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 063-ЛW АУТОБУС Класа II 12000 78 1995  

55 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 039-YЧ АУТОБУС Класа II 12000 75 1995  

56 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 064-НХ АУТОБУС Класа II 12000 76 1995  

57 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 076-МЂ АУТОБУС Класа II 12000 76 1995  

58 ИКАРБУС  ИК 103 П СУ 026-КЋ АУТОБУС Класа II 11970 47 2004  

59 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 026-КЧ АУТОБУС Класа II 11970 47 2004  

60 
МАН 

СÜ 313 ЕУ 

2 
СУ 022-ЋУ 

АУТОБУС Класа II 
11967 

50 2007  

61 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 008-УИ АУТОБУС Класа II 12000 76 1995  

62 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 044-СБ АУТОБУС Класа II 12000 80 1998  

63 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 033-ШО АУТОБУС  Класа II 12000 76 1995  

64 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 040-ЧИ АУТОБУС Класа II 12000 47 1998  

65 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 015-XС АУТОБУС Класа II 11967 80 2005  

66 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 034-РН АУТОБУС Класа II 11970 80 2006  

67 НЕОБУС 405 П СУ 010-ФО АУТОБУС Класа II 12000 51 1998  

68 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 033-YИ АУТОБУС Класа II 11970 80 2007  

69 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 004-УИ АУТОБУС Класа II 12000 80 1998  

70 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 033-ШМ АУТОБУС Класа II 11970 80 2007  

71 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 069-ШГ АУТОБУС Класа II 12000 46 1996  

72 ИКАРБУС ИК 103 П СУ 033-НХ АУТОБУС Класа II 11970 80 2007  

73 МАН 4520 П СУ 074-РО АУТОБУС Класа II  11987 120 2004  

74 МАН А25 СУ 074-ТЧ АУТОБУС Класа II  11967 123 2004  

75 МАН А20 СУ 074- YУ  АУТОБУС Класа II  11967 79 2005  

76 МИТСУБ

ИСХИ 

СТАРТОН 

Т. 
СУ 002-ВС 

АУТОБУС Класа II 

МИНИБУС 3908 
27 2004  
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77 
ИСУЗУ 

ТУРQУОИ

СЕ 
СУ 064-БЕ 

АУТОБУС Класа II 

МИНИБУС 4751 
27 2006  

78 
ИСУЗУ 

ТУРQУОИ

СЕ 
СУ 015-АГ 

АУТОБУС Класа II 

МИНИБУС 4751 
27 2006  

79 
ИСУЗУ 

ТУРQУОИ

СЕ 
СУ 013-ХW 

АУТОБУС Класа II 

МИНИБУС 5193 
32 2010  

80 НЕОБУС 407 ВТ СУ 024-АЕ АУТОБУС Класа III 12100 50 2006  

81 НЕОБУС 407 ВТ СУ 063-БЦ АУТОБУС Класа III 12100 50 2002  

82 

НЕОБУС 

407 ВТ 

УНИВЕРС

О 

СУ 016-КY 

АУТОБУС Класа III 

12100 

50 2008  

83 НЕОБУС АК  29,120 СУ 029-ФЈ АУТОБУС Класа III 15078 52 1995  

84 НЕОПЛА

Н 
ТОУРЛИНЕР СУ 005-ДЕ 

АУТОБУС Класа III 
11967 

50 2006  

85 НЕОБУС  407 ВТ СУ 010-БW АУТОБУС Класа III 12100 50 2007  

86 НЕОБУС УНИВЕРСО СУ 002-ОЛ АУТОБУС Класа III 12100 52 2011  

87 МАН Р12/48/АХ СУ 074-ЗА 
АЗТИБУС Класа III 10518 58 2009  

88 

ШКОДА 

ФАБИА 

ЕЛЕГ.СДИ 

1,9 

СУ 038-СЕ 

ПУТНИЧКО  

1896 

5 2004  

88 

ШКОДА 

ОЦТАВИА 

А5 ЕЛ 1,9 

ТДИ 

СУ 010-ДА 

ПУТНИЧКО  

1896 

5 2010  

90 
НИССАН 

НОТЕ 1,4 

ВИСИА 
СУ 009-ЗС 

ПУТНИЧКО  
1386 

5 2007  

91 
КИА 

ЦЕЕД 1,6 

ЦРДИ  
СУ 008-ГО 

ПУТНИЧКО  
1582 

5 2008  

92 
НИССАН 

НОТЕ 1,6 

АЦЕНТА 
СУ 024-ГЛ 

ПУТНИЧКО  
1598 

5 2009  

93 ХYУНДА

И 

Х1 ГЛ 2,5 

ЦРДИ ВГТ 
СУ 043-ВЗ 

ТЕРЕТНО  
2497 

3 2007  

94 
СТЕМА 

Д750 

ОЕ/Д5075 
АБ 533-СУ 

ПРИКЉУЧН

О 
 

0 
0 2007  

95 

ФАП 

САНОС 

415 

ПУР/ВО 

СУ 044-ЧС 

РАДНО  

12000 

3 1989  

 

УКУПНО 

 

 

 

 2.2.Каско- основно осигурање возила без учешћа у штети (Табела 2.) 

 Сума осигурања  је каталошка новонабавна вредност возила по важећем каталогу АМСС ЦМВ.         
 

Ред 

број Марка Модел Рег. ознаке 

 

Категориј

а 
возила 

 

Класе 

возила 
аутобуса 

Запреми

на 

 

Рег 

мест
о 

 

Год. 

произв
од. 

 

Износ 

премије 

1 
НЕОБУС 407 ВТ 

СУ 024-

АЕ 

АУТОБУС Класа III 
12100 

50 2006  

2 
НЕОБУС  407 ВТ 

СУ 010-

БW 

АУТОБУС Класа III 
12100 

50 2007  

3 

НЕОБУС 

407 ВТ 

УНИВЕРС

О 

СУ 016-

КY 

АУТОБУС Класа III 

12100 

50 2008  

4 НЕОПЛА

Н 

ТОУРЛИН

ЕР 

СУ 005-

ДЕ 

АУТОБУС Класа III 
11967 

50 2006  

5 
НЕОБУС 

УНИВЕРС

О 

СУ 002-

ОЛ 

АУТОБУС Класа III 
12100 

52 2011  

6 МАН Р12/48/АХ СУ 074-ЗА АУТОБУС Класа III 10518 58 2009  

7 

ШКОДА 

ОЦТАВИ

А А5 ЕЛ 

1,9 ТДИ 

СУ 010-

ДА 

ПУТНИЧКО  

1896 

5 2010  

8 
НИССАН 

НОТЕ 1,4 

ВИСИА 
СУ 009-ЗС 

ПУТНИЧКО  
1386 

5 2007  
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9 
НИССАН 

НОТЕ 1,6 

АЦЕНТА 
СУ 024-ГЛ 

ПУТНИЧКО  
1598 

5 2009  

10 
КИА 

ЦЕЕД 1,6 

ЦРДИ  

СУ 008-

ГО 

ПУТНИЧКО  
1582 

5 2008  

 

УКУПНО 

 

 

 

2.2.1.Уговорена покрића -  допунски ризик осигурање пртљага “на први ризик” (Табела 2а.) 

Сума осигурања утврђено је по 36.000,00 дин по регистрованом месту. 
                                      

Ред 

број Марка Модел 
Регистраци

ја 

 

Категориј

а 
возила 

 

Класе 

возила 
аутобуса 

Запреми

на 

Рег 

мест

о 

Год. 

произв

од. 

Износ 

 

Премије 

1 НЕОБУС 407 ВТ СУ 024-

АЕ 

АУТОБУС Класа III 12100 50 2006  

2 
НЕОБУС  407 ВТ 

СУ 010-

БW 

АУТОБУС Класа III 
12100 

50 2007  

3 
НЕОБУС 

407 ВТ 

УНИВЕРСО 

СУ 016-

КY 

АУТОБУС Класа III 
12100 

50 2008  

4 НЕОПЛА

Н 

ТОУРЛИНЕ

Р 

СУ 005-

ДЕ 

АУТОБУС Класа III 
11967 

50 2006  

5 
НЕОБУС УНИВЕРСО 

СУ 002-

ОЛ 

АУТОБУС Класа III 
12100 

52 2011  

6 
МАН Р12/48/АХ 

СУ 074-

ЗА 

АУТОБУС Класа III 
10518 

58 2009  

 

УКУПНО 

 

 

2.3.Допунско каско осигурање – лом стакала (Табела 3.) 

Ред. 

број 

 

Уговорена покрића 
Број осигураних 

аутобуса 

износ премија 

 

појединачно              укупно 

1 Лом стакала – сума осигурања 

123.000,00    

18   

2 Лом стакала – сума осигурања 

150.000.00 

4   

3 Лом стакала – сума осигурања 

200.000,00 

8   

4 Лом стакала – сума осигурања 

240.000,00 

2   

 УКУПНО    

 
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

Ред. 

број 

 

Област осигурања возила Укупан износ премија 

1 
Основно – обавезно осигурање возила  

(табела 1) 

 

2 

Каско осигурање возила без учешћа у штети  

(табела 2+2а+2б) 

 

3 
Делимични каско осигурање возила (табела 3) 

 

 
УКУПНО: 
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Укупна висина премије (без ПДВ-а) ______________  динара без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а ________________ % 

Износ ПДВ-а на укупну висину 

премије 

___________________ динара 

Укупна висина премије (са ПДВ-ом) _______________  динара са ПДВ-ом 

 

 

Датум:     М.П.     Потпис понуђача: 

 

_____________________     _________________________ 
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Образац бр. 2 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

Партија 3: Осигурање лица 

 
3.1.Колективно осигурање радника од незгоде 24 часа за 327 радника 
Табела 1. 

Ред. 

број 
Осигурани случајеви Осигурана сума 

Премија 

по једном И укупно 

1 Смрт услед незгоде 220.000,00   

2 Инвалидитет 440.000,00   

3 Дневна накнада 220,00   

 УКУПНО   

 

3.2.Осигурање лица од последица несрећног случаја-возачи, путници, радници 
Табела 2. 

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОБУС УНИВЕРСО СУ 002-ОЛ 

Осигурана Лица 

 
возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

Износ 

 
премија 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОПЛАН ТОУРЛИНЕР СУ 005-ДЕ 

Осигурана Лица 

 

возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

Износ 

 

премија 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОБУС 407 ВТ  СУ 024-АЕ 

Осигурана Лица 
 

возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 
Износ 

 

премија 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОБУС 407 ВТ  СУ 010-БW 

Осигурана Лица 

 
возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

Износ 

 
премија 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

ВОЗАЧИ АУТОБУСА НЕОБУС 407 ВТ  СУ 016-КY 

Осигурана Лица 

 

возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

Износ 

 

премија 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

ВОЗАЧИ АУТОБУСА МАН СУ 074-ЗА 

Осигурана Лица 
 

возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 
Износ 

 

премија 

2 0 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

 
 

ВОЗАЧИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ШКОДА ОЦТАВИА  А5  СУ 010-ДА 
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Осигурана Лица 

 
возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

Износ 

 
премија 

1 4 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

ВОЗАЧИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НИССАН НОТЕ 1,4 ВИСИА  СУ 009-ЗС 

Осигурана Лица 

 

возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

Износ 

 

премија 

1 4 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

ВОЗАЧИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НИССАН НОТЕ 1,6 АЦЕНТА  СУ 024-ГЛ 

Осигурана Лица 
 

возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 
Износ 

 

премија 

1 4 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

 

ВОЗАЧИ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА КИА ЦЕЕД СW 1,6 ЦРДИ ВГТ  СУ 008-ГО 

Осигурана Лица 

 
возачи - путници 

Осигурани случајеви Осигурана сума 

Износ 

 
премија 

1 4 смрт Инвалидитет 500.000 1.000.000  

 

3.3.Обавезно осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја 
Табела 3. 

Ред. 

Број 
Осигурани случајеви Број аутобуса 

Премија 

по једном       укупно 

1 Градски аутобуси-класа I  36   

2 Приградски аутобуси –класа II 43   

3 Међуградски аутобуси-класа III 8   

 УКУПНО    

 
3.4.Путничко здравствено  осигурање са асистенцијом - возачи  за обављање међународног саобраћаја 
Табела 4. 

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

СУМА ОСИГУРАЊА 

 
ПО ШТЕТНОМ ДОГАЂАЈУ 

Премија 

по једном      укупно 

Медицински трошкови у иностранству по лицу за  
укупно 23 возача 

 
30.000  евра 

  

УКУПНО    
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ЗБИРНИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА 

ред. 

број 

 

ОБЛАСТ ОСИГУРАЊА ЛИЦА Укупан износ премија 

1 
Колективно осигурање радника од незгоде 24 часа за цца 327 

радника Табела 1. 

 

2 

Осигурање лица од последица несрећног случаја - возачи, путници, 

радници Табела 2. 

 

3 

Обавезно осигурање путника у јавном превозу од посл.несрећног 

случаја Табела 3.  

 

4 

Путничко здравствено  осигурање са асистенцијом - возачи  за 

обављање међународног саобраћаја Табела 4. 

 

  
УКУПНО: 

 

 

 

 

Укупна висина премије (без ПДВ-а) ________________ динара без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а ________________ % 

Износ ПДВ-а на укупну висину 

премије 

___________________ динара 

Укупна висина премије (са ПДВ-

ом) 

________________ динара са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

Датум:     М.П.     Потпис понуђача: 

 

_____________________     _________________________ 
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Образац бр. 3 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ПАРТИЈУ бр. _____ 

 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________ (навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД БЕЗ ПДВ-А 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ СА ПДВ-

ОМ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узрока или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

Датум:       М.П.     Потпис понуђача: 

 

_____________________      ______________________ 
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Образац бр. 4 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ЗА ПАРТИЈУ бр. _____ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,  

      (назив понуђача) 

даје: 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке УСЛУГА ОСИГУРАЊА – ПАРТИЈА бр. ___, ЈН бр 01/16, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:    М.П.    Потпис понуђача: 

 

_____________________      ______________________ 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврду да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 5 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

ЗА ПАРТИЈУ бр. _____ 

 

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач .......................................................................... (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке УСЛУГА ОСИГУРАЊА – ПАРТИЈА бр. ___, ЈН бр. 01/16 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:    М.П.       Понуђач: 

 

____________________             ________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ  И ПРИГРАДСКОМ САОБРА- 

ЋАЈУ  «СУБОТИЦА-ТРАНС» 

С У Б О Т И Ц А  

 

Број:  

Дана:  

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 
о вршењу УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (ознака 66510000) 

 

ЗА ПАРТИЈУ 1. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

 

 
 

Закључен дана: ___________________________ године у Суботици између: 

 

1) Јавно предузеће за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, шифра 

делатности 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 Војвођанска 

банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица /у даљем тексту: Осигураник/, кога заступа 

директор предузећа Александар Алексић, дипл.екон.  и 

 

2) "_________________________________________________" из ___________________ 

ул._________________________, бр. _____________, матични број: _________________, 

шифра делатности: _________________, ПИБ: _________________, број текућег рачуна: 

__________________ код ___________________банке /у даљем тексту: Осигуравач/, 

кога заступа _____________________________. 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је пружање финансијске услуге – услуге осигурања, по 

спроведеном поступку јавне набавке Осигураника ЈН број 01/16 оглашене на Порталу 

јавних набавки, „Службеном гласнику РС“ и на интернет страници www.sutrans.rs и то:  

 услуге осигурања – Партија 1. осигурање имовине. 

Понуда Осигуравача из конкурсне документације ЈН 01/16 (Образац бр. 1) заведена код 

Осигураника под бр. ____________ од ___________ године саставни је део овог 

Уговора. 

 

Члан 2. 

Осигуравач се обавезује да ће вршење услуге одржавања да врши у складу са 

техничким карактеристикама из конкурсне документације, техничким описом услуге 

осигурања и потребама Осигураника, и да ће се придржавати понуде у делу који се 

односи на начин пружања осигуравајуће заштите, извиђај, процену, обраду, 

комплетирање и исплату штета.    

Осигуравач се обавезује да пружа услуге из члана 1. овог Уговора на начин и под 

условима како је то предвидео својом понудом  и како је то предвиђено његовим 

Општим и Посебним условима осигурања које је предао у својој понуди.    

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да укупна понуђена и прихваћена цена – премија на 

годишњем нивоу са попустом, за све ризике који су предмет осигурања, износи 

http://www.sutrans.rs/
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______________________ динара без ПДВ-а односно ____________________ динара са 

ПДВ-ом. Цена садржи све трошкове осим ПДВ-a. 

Структура цене Осигуравача из конкурсне документације ЈН 01/16 (Образац бр. 2) 

саставни је део овог Уговора. 

Укупна цена (премија) за другу годину трајања осигурања по овом уговору утврђиваће 

се под условима и на начин утврђен конкурсном документацијом.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 4. 

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; 

-  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. 

 

Члан 5. 

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.  

 

Члан 6. 

Обрачунски период је на годину дана и полисе и обрачун премије ће се издавати 

односно вршити на годишњем нивоу. 

Изузетно Осигураник има право да захтева и краћи обрачунски период  и у том случају 

Осигуравач је сагласан да нема право на повећање премијских стопа за осигурања 

уговорена на краћи период од 1 (једне) године тј. да ће применити премијску стопу 

коју је дао у својој понуди. 

 

Члан 7. 

Осигураник се обавезује да ће плаћање премија вршити по закљученим полисама и 

испостављеним фактурама и то одложено на 12 (дванаест) месечних рата, без камата. 

Осигураник ће месечне рате плаћати најкасније до краја наредног месеца у односу на 

месец у коме се рата плаћа. 

У случају кашњења са уплатом зарачунава се законска затезна камата. 

 

 

Члан 8. 

Осигуравач је дужан Осигуранику да надокнади трошкове које је он имао на име 

предузетих радњи у спречавању  повећања штета за већ настали штетни догађај, а  пре 

њихове процене и да Осигуранику надокнади трошкове  које је он имао, на име 
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предузетих радњи  у покушајима да  отклони непосредну опасност за наступање 

штетног догађаја.    

Уговорне стране ће у сваком конкретном случају споразумно утврђивати висину 

накнаде водећи рачуна о стварно утврђеним и доказивим трошковима које је Наручилац 

имао ради смањења висине штете односно отклањања непосредних околности за 

наступање штетних догађаја.    

 

Члан 9. 

Осигуравач  ће у року од 5 (пет) дана од дана закључивања уговора предати 

Осигуранику бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од најмање 10 %  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је минимум 3 (три) године дана од дана закључења уговора. 

 

Члан 10. 

Након истека периода на који је овај Уговор закључен нереализована меница и менично 

овлашчење ће бити враћени Осигуравачу, уз сачињавање записника који ће потписати 

обе уговорне стране. 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да Осигураник наплати меницу за добро извршење посла и 

то у висини од најмање 10 % од укупне финансијске вредности Уговора без ПДВ-а, 

уколико Осигуравач не испуњава обавезе преузете овим Уговором. 

Уговорне стране су сагласне да Осигураник има право да меницу наплати и у случају 

раскида Уговора. 

 

Члан 12. 

Осигуравач се обавезује да у случају настанка осигураног случаја, исплати 

Осигуранику уговорену суму у року од 14 дана, од дана ликвидације штете. 

У случају да Осигуравач по настанку осигураног случаја, а из било ког разлога осим 

више силе, у року од 14 дана не исплати накнаду штете, Осигуранику ће за сваки дан 

закашњења платити уговорну казну од 2,00 ‰ (промила) дневно обрачунату на укупну 

вредност премије осигурања, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% 

од целокупног износа премије осигурања.  

 

Члан 13.  

Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену 

имовину, а све у време трајања овог Уговора. 

 

Члан 14. 

Осигуравач је дужан да периодично односно тромесечно извести Осигураника у 

погледу извршавања обавезе плаћања пореза и доприноса за своје запослене ангажоване 

у релизацији ове јавне набавке (укупно 3 ангажована лица Осигуравача). Осигуравач је 

дужан да извршава све обавезе прописане Законом о раду и другим законима који 

регулишу плаћање пореза и доприноса. Као доказ Осигуравач је дужан да свака 3 (три) 

месеца достави Осигуранику Извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку (Извод из електронске базе података Пореске управе РС) за лица 

која учествују у реализацији овог Уговора. 

У случају непоштовања ове уговорне одредбе Осигураник је у обавези да раскине 

уговор. 
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Члан 15. 

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

потписивања овог Уговора. 

Члан 16. 

Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор из разлога прекршаја његових 

одредби од стране друге уговорне стране, писаним путем са отказним роком од 60 дана. 

Отказни рок од 60 дана се рачуна од дана пријема обавештења о отказу  једне од 

Уговорних страна. 

Стране могу раскинути овај  Уговор и писаним споразумом, којим ће регулисати 

последице таквог раскида. 

 

Члан 17. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закон о 

осигурању. 

 

Члан 18. 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда 

у Суботици. 

 

Члан 19. 

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној 

страни припада по 3 (три). 

 

 

ЗА OСИГУРАВАЧА:    ЗА ОСИГУРАНИКА: 

      

 

_____________________________   ______________________________ 

       Александар Алексић, дипл.екон. 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ  И ПРИГРАДСКОМ САОБРА- 

ЋАЈУ  «СУБОТИЦА-ТРАНС» 

С У Б О Т И Ц А  

 

Број:  

Дана:  

 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 
о вршењу УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (ознака 66510000) 

 

ЗА ПАРТИЈУ 2. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

 

 
 

Закључен дана: ___________________________ године у Суботици између: 

 

1) Јавно предузеће за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, шифра 

делатности 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 Војвођанска 

банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица /у даљем тексту: Осигураник/, кога заступа 

директор предузећа Александар Алексић, дипл.екон.  и 

 

2) "_________________________________________________" из ___________________ 

ул._________________________, бр. _____________, матични број: _________________, 

шифра делатности: _________________, ПИБ: _________________, број текућег рачуна: 

__________________ код ___________________банке /у даљем тексту: Осигуравач/, 

кога заступа _____________________________. 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је пружање финансијске услуге – услуге осигурања, по 

спроведеном поступку јавне набавке Осигураника ЈН број 01/16, оглашене на Порталу 

јавних набавки, „Службеном гласнику РС“ и на интернет страници www.sutrans.rs и то:  

 услуге осигурања – Партија 2. осигурање возила. 

Понуда Осигуравача из конкурсне документације ЈН 01/16 (Образац бр. 1) заведена код 

Осигураника под бр. ____________ од ___________ године саставни је део овог 

Уговора. 

 

Члан 2. 

Осигуравач се обавезује да ће вршење услуге одржавања да врши у складу са списком 

возила, техничким карактеристикама из конкурсне документације, техничким описом 

услуге осигурања и потребама Осигураника, и да ће се придржавати понуде у делу који 

се односи на начин пружања осигуравајуће заштите, извиђај, процену, обраду, 

комплетирање и исплату штета.    

Осигуравач се обавезује да пружа услуге из члана 1. овог Уговора на начин и под 

условима како је то предвидео својом понудом  и како је то предвиђено његовим 

Општим и Посебним условима осигурања које је предао у својој понуди.    

 

 

Члан 3. 

http://www.sutrans.rs/
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Уговорне стране су сагласне да укупна понуђена и прихваћена цена - премија са 

попустом на годишњем нивоу, за све ризике који су предмет осигурања, износи 

______________________ динара без ПДВ-а односно ____________________ динара са 

ПДВ-ом. Цена садржи све трошкове осим ПДВ-a. 

Структура цене Осигуравача из конкурсне документације ЈН 01/16 (Образац бр. 2) 

саставни је део овог Уговора. 

Укупна цена (премија) за другу годину трајања осигурања по овом уговору утврђиваће 

се под условима и на начин утврђен конкурсном документацијом.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 4. 

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 возила; 

-  укупна цена (премија) може се смањити уколико се смањи број возила Осигураника; 

- у случају промене законских одредби које регулишу делатност осигурања. Висина 

премије обавезног осигурања од ауто-одговорности, исказана у члану 1. овог уговора, 

може се мењати само у случају промене одлуке надлежног државног органа. 

 

Члан 5. 

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

премијских стопа код осигуравача.  

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.  

 

Члан 6. 

Осигуравач се обавезује да Осигуранику осигура моторна возила – каско осигурање, 

без учешћа у штети и да изда полису обавезног осигурања моторног возила.  

Полиса обавезног осигурања издаје се на период од годину дана, од дана истека 

регистрације, посебно за свако моторно возило, а према условима и висини премије 

осигурања из члана 3. овог уговора.  

Изузетно Осигураник има право да захтева и краћи обрачунски период  и у том случају 

Осигуравач је сагласан да нема право на повећање премијских стопа за осигурања 

уговорена на краћи период од 1 (једне) године тј. да ће применити премијску стопу 

коју је дао у својој понуди.    

 

Члан 7. 

Осигураник се обавезује да ће плаћање премија вршити по закљученим полисама и 

испостављеним фактурама и то одложено на 12 (дванаест) месечних рата, без камата. 

Премија обавезног осигурања од аутоодговорности се у целости плаћа приликом 

регистрације. 

Осигураник ће месечне рате плаћати најкасније до краја наредног месеца у односу на 

месец у коме се рата плаћа. 

У случају кашњења са уплатом зарачунава се законска затезна камата. 

 

Члан 8. 

Осигуравач је дужан Осигуранику да надокнади трошкове које је он имао на име 

предузетих радњи у спречавању  повећања штета за већ настали штетни догађај, а  пре 

њихове процене и да Осигуранику надокнади трошкове  које је он имао, на име 

предузетих радњи  у покушајима да  отклони непосредну опасност за наступање 

штетног догађаја.    
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Уговорне стране ће у сваком конкретном случају споразумно утврђивати висину 

накнаде водећи рачуна о стварно утврђеним и доказивим трошковима које је 

Наручилац имао ради смањења висине штете односно отклањања непосредних 

околности за наступање штетних догађаја.    

 

Члан 9. 

Осигуравач  ће у року од 5 (пет) дана од дана закључивања уговора предати 

Осигуранику бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од најмање 10 %  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је минимум 3 (три) године дана од дана закључења уговора. 

 

Члан 10. 

Након истека периода на који је овај Уговор закључен нереализована меница и менично 

овлашчење ће бити враћени Осигуравачу, уз сачињавање записника који ће потписати 

обе уговорне стране. 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да Осигураник наплати меницу за добро извршење посла и 

то у висини од најмање 10 % од укупне финансијске вредности Уговора без ПДВ-а, 

уколико Осигуравач не испуњава обавезе преузете овим Уговором. 

Уговорне стране су сагласне да Осигураник има право да меницу наплати и у случају 

раскида Уговора. 

 

Члан 12. 

Осигуравач се обавезује да ће Осигуранику обрачунавати попусте на позитиван 

технички резултат (бонус) као и доплатке на негативан технички резултат (малус) у 

складу са одговарајућим одредбама у условима осигурања и тарифама премија. 

 

Члан 13. 

Осигуравач се обавезује да у случају настанка осигураног случаја, исплати 

Осигуранику уговорену суму у року од 14 дана, од дана ликвидације штете. 

У случају да Осигуравач по настанку осигураног случаја, а из било ког разлога осим 

више силе, у року од 14 дана не исплати накнаду штете, Осигуранику ће за сваки дан 

закашњења платити уговорну казну од 2,00 ‰ (промила) дневно обрачунату на укупну 

вредност премије осигурања, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% 

од целокупног износа премије осигурања.  

 

Члан 14.  

Уколико се оствари ризик крађе Осигураник је дужан да преда Осигуравачу 

саобраћајну дозволу, оригиналне кључеве возила и полису осигурања. Уговорне стране 

су сагласне да рок за проналажење моторног возила износи 30 (тридесет) дана и почиње 

да тече од дана пријаве нестанка возила надлежном Министарству унутрашњих 

послова.  

Уколико се моторно возило не пронађе у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана 

пријаве нестанка возила надлежном органу Министарства унутрашњих послова, 

Осигуравач је дужан да у року од 5 (пет) дана почев од дана истека рока из претходног 

става, обрачуна и исплати  висину накнаде из осигурања Осигуранику.  

Члан 15. 

По пријему пријаве о насталом осигураном случају Осигуравач је дужан да одмах 

приступи утврђивању и процени штете.  
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Уколико утврди да пријава штете нема комплетну документацију о истом ће у року од 

3 (три) дана писмено обавестити Осигураника, у противном сматраће се да је картон 

штете комплетан.  

 

Члан 16. 

Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и новостечена 

возила, а све у време трајања овог Уговора. 

 

Члан 17. 

Осигуравач је дужан да периодично односно тромесечно извести Осигураника у 

погледу извршавања обавезе плаћања пореза и доприноса за своје запослене ангажоване 

у релизацији ове јавне набавке (укупно 3 ангажована лица Осигуравача). Осигуравач је 

дужан да извршава све обавезе прописане Законом о раду и другим законима који 

регулишу плаћање пореза и доприноса. Као доказ Осигуравач је дужан да свака 3 (три) 

месеца достави Осигуранику Извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку (Извод из електронске базе података Пореске управе РС) за лица 

која учествују у реализацији овог Уговора. 

У случају непоштовања ове уговорне одредбе Осигураник је у обавези да раскине 

уговор. 

 

Члан 18. 

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

потписивања овог Уговора. 

Члан 19. 

Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор из разлога прекршаја његових 

одредби од стране друге уговорне стране, писаним путем са отказним роком од 60 дана. 

Отказни рок од 60 дана се рачуна од дана пријема обавештења о отказу  једне од 

Уговорних страна. 

Стране могу раскинути овај  Уговор и писаним споразумом, којим ће регулисати 

последице таквог раскида. 

 

Члан 20. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закон о 

осигурању. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда 

у Суботици. 

 

Члан 22. 

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној 

страни припада по 3 (три). 

 

ЗА ОСИГУРАВАЧА:    ЗА ОСИГУРАНИКА:   

___________________________   ______________________________ 

  

      Александар Алексић, дипл.екон. 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ  И ПРИГРАДСКОМ САОБРА- 

ЋАЈУ  «СУБОТИЦА-ТРАНС» 

С У Б О Т И Ц А  

 

Број:  

Дана:  

 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 
о вршењу УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (ознака 66510000) 

 

ЗА ПАРТИЈУ 3. ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА 

 

 
 

Закључен дана: ___________________________ године у Суботици између: 

 

1) Јавно предузеће за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, шифра 

делатности 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 Војвођанска 

банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица /у даљем тексту: Осигураник/, кога заступа 

директор предузећа Александар Алексић, дипл.екон.  и 

 

2) "_________________________________________________" из ___________________ 

ул._________________________, бр. _____________, матични број: _________________, 

шифра делатности: _________________, ПИБ: _________________, број текућег рачуна: 

__________________ код ___________________банке /у даљем тексту: Осигуравач/, 

кога заступа _____________________________. 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је пружање финансијске услуге – услуге осигурања, по 

спроведеном поступку јавне набавке Осигураника ЈН број 01/16, оглашене на Порталу 

јавних набавки, „Службеном гласнику РС“ и на интернет страници www.sutrans.rs и то:  

 услуге осигурања – Партија 3. осигурање лица. 

Понуда Осигуравача из конкурсне документације ЈН 01/16 (Образац бр. 1) заведена код 

Осигураника под бр. ____________ од ___________ године саставни је део овог 

Уговора. 

 

Члан 2. 

Осигуравач се обавезује да ће вршење услуге одржавања да врши у складу са 

техничким карактеристикама из конкурсне документације, техничким описом услуге 

осигурања и потребама Осигураника, и да ће се придржавати понуде у делу који се 

односи на начин пружања осигуравајуће заштите, извиђај, процену, обраду, 

комплетирање и исплату штета.    

Осигуравач се обавезује да пружа услуге из члана 1. овог Уговора на начин и под 

условима како је то предвидео својом понудом  и како је то предвиђено његовим 

Општим и Посебним условима осигурања које је предао у својој понуди.    

 

 

 

http://www.sutrans.rs/
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Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да укупна понуђена и прихваћена цена - премија на 

годишњем нивоу са попустом, за све ризике који су предмет осигурања, износи 

______________________ динара без ПДВ-а односно ____________________ динара са 

ПДВ-ом. Цена садржи све трошкове осим ПДВ-a. 

Структура цене Осигуравача из конкурсне документације ЈН 01/16 (Образац бр. 2) 

саставни је део овог Уговора. 

Укупна цена (премија) за другу годину трајања осигурања по овом уговору утврђиваће 

се под условима и на начин утврђен конкурсном документацијом.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 4. 

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 повећања броја запослених; 

-  укупна цена (премија) може се смањити уколико се смањи број запослених; 

- у случају промене законских одредби које регулишу делатност осигурања.  

 

Члан 5. 

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

премијских стопа код осигуравача.  

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.  

 

Члан 6. 

Обрачунски период је на годину дана и полисе и обрачун премије ће се издавати 

односно вршити на годишњем нивоу. 

Изузетно Осигураник има право да захтева и краћи обрачунски период  и у том случају 

Осигуравач је сагласан да нема право на повећање премијских стопа за осигурања 

уговорена на краћи период од 1 (једне) године тј. да ће применити премијску стопу 

коју је дао у својој понуди.    

 

Члан 7. 

Осигураник се обавезује да ће плаћање премија вршити по закљученим полисама и 

испостављеним фактурама и то одложено на 12 (дванаест) месечних рата, без камата. 

Осигураник ће месечне рате плаћати најкасније до краја наредног месеца у односу на 

месец у коме се рата плаћа. 

У случају кашњења са уплатом зарачунава се законска затезна камата. 

 

Члан 8. 

Осигуравач  ће у року од 5 (пет) дана од дана закључивања уговора предати 

Осигуранику бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од најмање 10 %  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је минимум 3 (три) године дана од дана закључења уговора. 
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Члан 9. 

Након истека периода на који је овај Уговор закључен нереализована меница и менично 

овлашчење ће бити враћени Осигуравачу, уз сачињавање записника који ће потписати 

обе уговорне стране. 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да Осигураник наплати меницу за добро извршење посла и 

то у висини од најмање 10 % од укупне финансијске вредности Уговора без ПДВ-а, 

уколико Осигуравач не испуњава обавезе преузете овим Уговором. 

Уговорне стране су сагласне да Осигураник има право да меницу наплати и у случају 

раскида Уговора. 

 

Члан 11. 

Осигуравач се обавезује да у слућају настанка осигураног случаја, исплати осигуранику 

уговорену суму у року од 14 дана, од дана ликвидације штете. 

У случају да Осигуравач по настанку осигураног случаја, а из било ког разлога осим 

више силе, у року од 14 дана не исплати накнаду штете, Осигуранику ће за сваки дан 

закашњења платити уговорну казну од 2,00 ‰ (промила) дневно обрачунату на укупну 

вредност премије осигурања, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% 

од целокупног износа премије осигурања.  

 

Члан 12.  

Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и 

новозапослена лица, а све у време трајања овог Уговора. 

 

Члан 13. 

Осигуравач је дужан да периодично односно тромесечно извести Осигураника у 

погледу извршавања обавезе плаћања пореза и доприноса за своје запослене ангажоване 

у релизацији ове јавне набавке (укупно 3 ангажована лица Осигуравача). Осигуравач је 

дужан да извршава све обавезе прописане Законом о раду и другим законима који 

регулишу плаћање пореза и доприноса. Као доказ Осигуравач је дужан да свака 3 (три) 

месеца достави Осигуранику Извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку (Извод из електронске базе података Пореске управе РС) за лица 

која учествују у реализацији овог Уговора. 

У случају непоштовања ове уговорне одредбе Осигураник је у обавези да раскине 

уговор. 

 

Члан 14. 

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

потписивања овог Уговора. 

Члан 15. 

Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор из разлога прекршаја његових 

одредби од стране друге уговорне стране, писаним путем са отказним роком од 60 дана. 

Отказни рок од 60 дана се рачуна од дана пријема обавештења о отказу  једне од 

Уговорних страна. 

Стране могу раскинути овај  Уговор и писаним споразумом, којим ће регулисати 

последице таквог раскида. 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закон о 

осигурању. 
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Члан 17. 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда 

у Суботици. 

 

Члан 18. 

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној 

страни припада по 3 (три). 

 

 

ЗА ОСИГУРАВАЧА:    ЗА ОСИГУРАНИКА: 

 

        

 

_____________________________   ______________________________ 

       Александар Алексић, дипл.екон. 
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

8.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

8.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Сегедински пут 84, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда 

за јавну набавку финансијске услуге – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА бр. 01/16 ПАРТИЈА 

____ (навести партију) – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца у року од 30 дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки односно до 04.05.2016. године до 12:00 

часова. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде уколико понуђач  исту тражи. У потврди о пријему наручилац 

ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

8.3. ПАРТИЈЕ 

Ова јавна набавка је обликована по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за 

једну или више партија на начин да достави све тражене доказе и обрасце предвиђене 

конкурсном документацијом. 

 

8.4.ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ: 

 

1. Све доказе који потврђују испуњавање услова за учешће из члана 75. и 76. 

Закона, наведени у делу под бр. 4 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

 

2. Образац понуде – Образац бр. 1 за сваку партију засебно, који је саставни 

део ове конкурсне документације и налази се у делу под бр. 6 Конкурсне 

документације (доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

 

3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Образац бр. 2 за 

сваку партију засебно, који је саставни део ове конкурсне документације и 

налази се у делу под бр. 6 Конкурсне документације (доставити исти попуњен, 

потписан и оверен печатом понуђача) 

 

4. Образац изјаве о независној понуди – Образац бр. 4, који је саставни део ове 

конкурсне документације и налази се у делу под бр. 6 Конкурсне документације 

(доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача).  
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5. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона – Образац бр. 

5, који је саставни део ове конкурсне документације и налази се у делу 6. 

Конкурсне документације (доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом).  

  

6. Модел уговора – за сваку партију засебно, а који је саставни део ове 

конкурсне документације и налази се у делу под бр. 7 Конкурсне документације 

(доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

 

7. Опште и посебне услове осигурања. 
 

Напомена: Понуђач може да достави наручиоцу и Образац трошкова припремања 

понуде – Образац бр. 3 који је саставни део конкурсне документације налази се у делу 

под бр. 6 Конкурсне документације (попуњен, потписан и оверен). 

 

Образац бр. 1 и 2 понуђач је дужан да достави засебно са сваку партију, а Обрасце 4 и 5  

понуђач може образац фотокопирати и доставити исти за сваку партију засебно или ће 

на једном обрасцу уписати више партија уколико подноси понуду за више партија. 

Понуђач је дужан да модел уговора достави засебно за сваку партију. 

 

8.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

8.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 

назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Суботица-транс“, 

Сегедински пут бр. 84, 24000 Суботица, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – УСЛУГА ОСИГУРАЊА бр. 01/16 

ПАРТИЈА ____ (навести партију) –  НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – УСЛУГА ОСИГУРАЊА бр. 01/16  

ПАРТИЈА ____ (навести партију) –  НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – УСЛУГА ОСИГУРАЊА бр. 01/16 

ПАРТИЈА ____ (навести партију) – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – УСЛУГА ОСИГУРАЊА бр. 

01/16  ПАРТИЈА ____ (навести партију) - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да 

понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да измени своју 

понуду. 

 

8.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

8.8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке 
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који ће извршити преко подизвођача. Учешће подизвођача не може бити веће од 50% 

укупне премије. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Сва 

доспела потраживања наручилац ће пренети директно понуђачу укључујући и доспела 

потраживања за део набавке који се извршава преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  

 

8.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу или понуђачима који ће израђивати полисе и за њих издавати фактуре, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 6).  

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона мора да буде потписан од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког 

понуђача. 

Образац изјаве о независној понуди мора да буде потписан од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког понуђача. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити преко рачуна код пословне банке. 

Плаћање премије ће се вршити искључиво на 12 рата без права на обрачун камате. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева 

аванс. 
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Понудом понуђача морају бити обавезно обухваћени сви ризици које наручилац 

осигурава. 

 

8.10.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

За ову јавну набавку  захтев у погледу гарантног рока је минимум 1 (једна) година на 

извршене услуге. 

У случају потребе Наручилац може ангажовати независно стручно лице које ће у име 

наручиоца да изврши оцену успешности реализације уговорених обавеза од стране 

Понуђача.  

 

8.10.3. Захтев у погледу рока испоруке добара. 

Крајњи рок за извиђај и процену штета које захтева Наручилац је 48 сати по пријави 

штетног догађаја. 

 

8.10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

8.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност 

(годишња премија без ПДВ-а). 

Цена треба да садржи све трошкове осим ПДВ-а. 

 

Код Партије 1 – осигурање имовине Понуђач је дужан да приликом давања понуде све 

доплатке урачуна у премију. Наручилац ће приликом вредновања премије 

подразумевати да су сви наведени доплатци садржани у премији. 

 

Понуђач је сагласан да нема право на повећање премијских стопа за осигурања 

уговорена на краћи период од 1 (једне) године тј. да ће применити премијску стопу 

коју је дао у својој понуди. 

Током прве године трајања осигурања укупна цена (премија) може се мењати у 

следећим случајевима: 

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

по завршеној изградњи нових грађевинских објеката, нове набавке возила (а пре истека 

полисе осигурања у првој години) односно уколико се вредност имовине Осигураника 

повећа или уколико се повећа број запослених; 

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

смањи или се смањи број запослених или се смањи возни парк; 

- 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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

8.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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8.12.1. ПОНУЂАЧ :  

Средство обезбеђења за добро извршење посла: 

Понуђач  ће у року од 5 (пет) дана од дана закључивања уговора предати наручиоцу 

бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 

од најмање 10 %  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 3 

(три) године дана од дана закључења уговора. 

 

8.12.2. Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 

предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла, односно она мора да важи минимум 24 месеца 

од дана закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла 

мора да се продужи. 

 

8.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна јавна набавка не садржи посебно поверљиве информације. 

 

8.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, УКАЗИВАЊЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО 

УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ  

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Сегедински пут 84, 24000 Суботица, електронске поште на е-маил jasna.rajcic@sutrans.rs  

или факсом на број +381/24-548-304 тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији складу са 

чланом 63. Закона, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде у. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 01/16 – ПАРТИЈА 

________ (навести партију)“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 
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8.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

8.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

8.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које  има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил 

jasna.rajcic@sutrans.rs, факсом на број +381/24-548-304 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84, 24000 Суботица.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 

2 (два) дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
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2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој 

комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од 3 

(три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију 

жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 120.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 

број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 

набавке на коју се односи ЈН 01/16 и назнаком партије, корисник: буџет Републике 

Србије. 

Уколико подносилац подноси захтев након отварања понуда такса износи 120.000 

динара  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:  

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће 

се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
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буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се 

видети у оквиру банера на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: 

Уплата таксе из Републике Србије. 

 

8.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 

8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

 

 

 

 

 


