
OШ „Јован Јовановић Змај“, Врање 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Врање 
Дел. Бр. 767/1 
16.09.2020. год.  
 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 
1. Наручилац 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању, ул. Јuжноморавска бр. 9, 17500 Врање, 
Матични број 7138814, ПИБ: 100550557, жиро рачун: 840-234660-77, тел: 
017/421-602 

 Одговорно лице наручиоца и извршилац буџета директор школе.  

2. Предмет набавке 

Предмет набавке je услуга осигурањa имовине ОШ“Јован Јовановић Змај“ Врање. 
Техничка спецификација са називима услуга биће дата у прилогу овог позива.  
  
 Набавка се односи на период од годину дана, почев од 01. 10. 2020 до 30. 09. 2021. 
године.  
 Изабрани понуђач је у обавези да у року од 5 дана од дана обавештења о добијању 
набавке направи полисе и обрачуне у складу са датом понудом за све тражене видове 
осигурања.  
 
 3. У оквиру понуде понуђач се обавезуја да:  

 По позиву наручиоца дође, на лицу места сними штету, сачини записник и у року од 3 
дана достави наручиоцу исти на потпис, ради сагласности.  
  
 4. Наручилац се обавезује:  

 Да понуђачу изврши плаћање по правилно испостављеној фактури. Понуђач у фактури 
наводи све елементе које садржи полиса (уговор) у складу са Законом о буџетском 
пословању.  
 
 5. Припремање и подношење понуда 
Понуђачи припремају и подносе своје писмене понуде у складу са овим позивом и 
техничком спецификацијом. Понуда мора бити попуњена, потписана и печатирана од 
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико се понуде не припреме и поднесу у складу са 
овим позивом, биће одбијене као неприхватљиве.  
 
 6. Начин, место и рок подношења понуда 

 Понуђачи подносе понуде, путем поште или лично.  
 Понуде се подносе самостално.  
 Понуде које се достављају поштанском пошиљком или лично достављају се у затвореној 
коверти на адресу наручиоца „Понуда за осигурање имовине“, са пуним називом и 
адресом понуђача на полеђини.  
    
 Понуде доставити до 21. 09. 2019. године до 13 часова 
 
 7. Додатни услови наручиоца:  

 Да понуђач има важећи сертификат ISO 9001-2008 
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 Да понуђач у 2019. години има решене штете не мање од 90%.  
 
Изабрани понуђач уз полисе осигурања по видовима осигурања доноси и опште и 
посебне услове за сваки вид осигурања 
.  
 8. Садржина понуде 

 Да би понуда била исправна треба да садржи:  
 1. Образац понуде (попуњен, потписан и печатиран)  
 2. Спецификацију услуге осигурања (попуњен, потписан и печатиран).  
 3. Сертификат ISO 9001-2008 
 4. Извештај НБС по друштвима 
 
 9. Цена и рок плаћања 

 Премија је изражена у динарима, без ПДВ-а.  
 Плаћање се врши у 12 месечних рата.  
 Рок плаћања је до 45 дана од дана доспећа фактуре понуђача за сваки месец посебно.  
 10. Варијантне понуде 

 Понуђачи не могу давати понуде са варијантама.  
 
 11. Критеријум за оцењивање понуда 

 „економски најповољнија цена“.  
 
 12. Рок важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити мањи од 30 дана од дана отварања понуда.  
 
 13. Рок одазива на позив 

 Понуђач је у обавези да се одазове на позив наручиоца за вршење услуге у року који је 
уписао у „Обрасцу понуде“ али не може бити дужи од 36 сати. Уколико понуђач не дође у 
време назначено у позиву, наручилац ће приступити санирању штете, да се штета не би 
повећала.  
 
 14. Отварање понуда 
 Отварање понуда ће се обавити без присуства понуђача, по истеку рока за подношење 
понуда.  
 
 15. Обавештење о додели набавке  

 Обавештење о додели ове набавке биће донето у року од 2 дана од дана отварања 
понуда и биће достављено само понуђачу који је добио набавку.  
 
 
 
 Одговорно лице наручиоца 
 Директор  
 Милена Маринковић 
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

На основу позива за набавку услуге осигурања имовине, евидентирану под бројем 
_______________од ______2020. год. како следи:  
 

Назив понуђача  
Седиште понуђача  
Адреса понуђача  
ПИБ  
Матични број  
Име особе за контакт и телефон  
Жиро рачун и банка  
E-маил адреса  
 
Ову табелу попуњавају и потписују овлашћени представници понуђача, уписани у АПР.  

 
 Услови понуде:  
 Понуда важи (не мање од 30 дана) ________ дана од дана отварања понуда.  

 
 Укупна премија за све видове осигурања из „Обрасца понуде“ износи:  
 __________ динара без ПДВ.  

 
 Порез на додату вредност износи ______ %.  
 
 Укупна премија за све видове осигурања из „Обрасца понуде“ износи:  
 __________ динара са ПДВ-ом.  

 
 Проценат решених штета у 2019. години је ______ % 
  

 Рок одазива на позив наручиоца за снимање штете је _____ часа.  
 

 Рок плаћања је до 45 дана од дана доспећа рока за плаћање за сваки месец.  
 
 

Напомена: образац попуњава и потписује понуђач који је у обавези да попуни, потпише и  

 печатира све тражене податке у табели.  
  
 
У цену урачунати све трошкове и еветуалне попусте које понуђач има за 
реализацију ове набавке.  
 
 
У ________________,      М. П.    Потпис овлашћеног лица 
 
Дана ______________       ______________________ 
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1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ОД ПОЖАРА  

 

Објекат: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Врање 

 

Ред. 

број 
Предмет осигурања Сума осигурања 

Премија у 

дин. без ПДВ 

1. 
ЗГРАДА са кухињом – масивне грађе 

П+1 
32. 860. 585, 34  

 

 

 

 

Откуп амортизације _______%  

Изливање воде из инсталација 

(на први ризик) 

328. 605, 85 

 
 

Поплава, бујице и високе воде 771. 788, 00  

2. 

 

ОПРЕМА – укупно 7. 228. 976, 81  

Изливање воде из инсталација 

(на први ризик) 
144. 579, 54  

Поплава, бујице и високе воде 144. 579, 54  

 

Укупна премија: 

 

 

 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА МАШИНЕ ОД ЛОМА 

 

Ред. 

број 
Предмет осигурања Сума осигурања 

Премија у 

дин. без ПДВ 

1. 

 

Механичка опрема из састава грађ. 

објекта – укупно 

2. 298. 177, 00 

 
 

 
Откуп амортиз. _____ %  

Откуп одбитне франшизе _____ %  

2. Опрема и ситан материјал 735. 417, 00  

 
Отк. амортиз. вред. ______ %  

Откуп одбитне франшизе ______ %  

 

Укупна премија: 
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ЗГРАДА ОД ЛОМА СТАКЛА 

 

Ред. 

број 
Врста стакла у мм 

Површина у 

м² 

Цена 

стакла по 

м² у динар. 

Сума 

осигур. 

Премија у 

дин. без 

ПДВ 

1. 4+16+6 нискоемисионо 
85м2 на пр. 

ризик 
3600 

297. 500, 

00 
 

2. 6 мм-помично 12 м² на СО 1600 19. 200, 00  

 

УКУПНА ПРЕМИЈА: 

 

 

 

 

 

 

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА  

И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

 

Ред. 

број 
Предмет осигурања 

Сума 

осигурања 

Видови осигурања 

Пожар лом крађа комбин. 

 

Рачунари и рачунар. 

опрема на уговорену 

књиговодствену вредност 

на дан 31. 12. 2019. 

године 

3. 742. 416, 

85 

 

    

 

Откуп франш. 
______ % 

 
    

Откуп амортиз. ______ %     

УКУПНА ПРЕМИЈА( у дин. 

без ПДВ): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ОД ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА 

 

Ред. 

број 
Предмет осигурања 

Сума осигурања 

Првог ризика 

Премија у 

дин. без ПДВ 

1. Уређаји и апарати, намештај 250. 000, 00  

 Откуп франшизе 
______% 

 
 

2. 
Залихе, потр. мат. (н. учила, дневници, 

спортска опрема и др. ) 
80. 000, 00  

 Откуп франшизе ______%  

УКУПНА ПРЕМИЈА:  
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НАПОМЕНА: Вредност података је дата по набавној књиговодственој вредности 

 на дан 31. 12. 2019. године.  

Понуђач попуњава све наведене ставке из „Обрасца понуде“ и према подацима 

датим у табелама. Наручилац податке неће мењати уколико понуђач тражи промене. 

Вредност стакла дата на суму осигурања је стварна вредност за наручиоца а стакла 

дата на први ризик, такви објекти имају преко 300 м2.  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ (ОД 1-5) :  

 

Укупна премија осигурања имовине износи _____________динара без 

ПДВ 

односно_____________ динара са ПДВ-ом.  
 

 

МЕСТО И ДАТУМ     М. П.    ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

 

_________________        ______________________ 
 


