
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПАРАЋИН 

Параћин, ул. Крагујевачка бр. 4 

Број: 404-29 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац:  Центар за социјални рад „Параћин“ у Параћину 

Адреса: Параћин, ул. Крагујевачка бр. 4. 

Интернет страница: www.paracin.rs 

2. Врста поступка набавке 

Предметна набавка се спроводи у складу са одредбама члана  27. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним 

набавкама и чл. 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и  набавки на 

које се ЗЈН не примењује Центра за социјални рад „Параћин“ у Параћину.    

3. Предмет набавке 

    Предмет набавке су  услуге   – Осигурање имовине за потребе Центра за социјални рад „Параћин“  

у Параћину. Ознака предмета набавке из Општег речника јавних набавки је 66510000 – Услуге 

осигурања.  

 

4. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт: Радисављевић Словенка  

    Е - mail адреса : paracin.csr@minrzs.gov.rs 

   5. Рок важења понуде: мин.30 дана 

Понуда треба да садржи писaну понуду за набавку услуга - „Осигурање имовине“. Понуда мора 

да садржи попуњене и достављeне следеће обрасце:  образац понуде, обрасца структуре цене, 

модела уговора. У случају некомплетне понуде иста ће бити одбијена као неприхватљива.  

Понуда се доставља писаним путем на адресу седишта Наручиоца или електронским путем на -

маил адресу: paracin.csr@minrzs.gov.rs, најкасније до 14.06.2021. године до 10:15 часова. 

Неблаговремене понуде се не узимају у разматрање. 

Јавно отварање понуда је 14.06.2021. године у 11:00 часова. 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене цене-

премије.  

        У случају исте понуђене цене-премије као најповољнија биће изабрана понуда путем 

обављеног жреба. 



Спецификација предмета је дата у оквиру Обрасца структуре цене са спецификацијом услуга. 

      

Понуђач - Осигуравач је дужан да и случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне 

набавке, услугу пружи благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из области 

осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком. 

Период пружања предметне услуге је 12 месеци од дана закључења уговора. 

Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема уредно испостављене фактуре. а у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 

119/2012, 68/2015, 113/2017, и 91/2019.). Рачун/фактура мора бити регистрован у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и 

начину вођења и садржају Централног регистра фактура. Плаћање се врши уплатом на рачун 

осигуравача. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

 

Понуда број:_____________________  

 

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив Понуђача   

 

Адреса Понуђача  

 

Одговорно лице   

 

Особа за контакт  

 

Телефон/факс  

 

Текући рачун понуђача  

 

Матични број понуђача  

 

Порески број понуђача (ПИБ)  

 

Рок важења понуде: (мин.30 дана)  

 

                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 

Датум:_________________                                ________________________ 

 

 

 



 

 

II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 

Врста и опис услуга Годишња премија 

(без пореза) 

Годишња премија 

(са порезом) 

1.Осигурање грађевинских објеката од 

пожара, укључити додатни ризик од 

земљотреса и излива воде из инсталација и 

поплаве, бујице и високе воде, за следеће 

објекте: 

  

Зграда 1                              5.697.188,00 дин   

Зграда 2                                 648.156,00 дин   

Зграда 3                            20.409.276,00 дин   

                                                              УКУПНО:   

2.Осигурање опреме у саставу 

грађевинских објеката од пожара, 

укључити додатни ризик од земљотреса и 

излива воде из инсталација, поплаве и 

бујице и високу воду на пуну вредност и то: 

  

Зграда 1 

- Остала опрема        3.065.357,00 дин 

 

- Рачунарска опрема 2.584.769,00 дин 

  

  

Зграда 2 

- Остала опрема         1.414.178,00 дин 

 

- Рачунарска опрема     101.941,00 дин 

  

  

Зграда 3 

- Остала опрема             4.716.216,00 дин 

 

- Рачунарска опрема     281.538,00 дин 

  

  

                                                              УКУПНО:   

3.Осигурање опреме од провалних крађа и 

разбојништва 

  

Зграда 1                                      400.000,00 дин   

Зграда 2                                       200.000,00 дин   

Зграда 3                                        300.000,00 дин   

                                                            УКУПНО:   

4.Осигурање од лома машина   

Компјутерска опрема (зграда 1,2 и 3) 

2.968.249,00 дин 

  

Лифт (зграда 3)  

1.885.367,00 дин 

  

                                                             УКУПНО:   

5.Осигурање стакла од лома – осигурање на 

први ризик у вредности од: 

  



Зграда 1                                      200.000,00 дин   

Зграда 2                                      200.000,00 дин   

Зграда 3                                      200.000,00 дин   

                                                             УКУПНО:   

6.Осигурање преносиве опреме са откупом 

амортизације и франшизе  

  

Зграда 1 вредност у износу од   223.387,00 дин   

   

УКУПНО ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

(1+2+3+4+5+6) 

  

 

 

Напомена: Период пружања предметне услуге је годину дана од дана закључења уговора. 

                    Осигурање важи 24 сата сваког дана за 12 месеци од дана закључења уговора. 

 

 

 

____________________________ 

Потпис одговорног лица понуђача 

 

1.Осигурање грађевинских објеката од пожара, укључити додатни ризик од земљотреса и 

излива воде из инсталација и поплаве, бујице и високе воде, за следеће објекте: 

1.1 Зграда 1 (Управна зграда Центра за социјални рад „Параћин“ у Параћину, ул. Крагујевачка бр. 

4 у вредности од 5.697.188,00 динара) 

1.2 Зграда 2 (Управна зграда Дневни центар клуб за старе и остареле грађане у Параћину, ул. 

Николе Пашића бб у вредности од 648.156,00 динара)  

1.3 Зграда 3 (Зграда домског одељења „Св. Петка“ у Извору, место Извор у вредности од 

20.409.276,00 динара) 

 

2.Осигурање опреме у саставу грађевинских објеката од пожара, укључити додатни ризик од 

земљотреса и излива воде из инсталација, поплаве и бујице и високу воду на пуну вредност и 

то: 

2.1 Опрема Зграда 1 

- канцеларијска опрема, комуникациона опрема, електронска опрема (набавна књиговодствена 

вредност) у износу од 3.065.357,00 динара; 

- рачунарска опрема у вредности од 2.584.769,00 динара 

2.2 Опрема Зграда 2  

- канцеларијска опрема, комуникациона опрема, опрема за домаћинство (набавна књиговодствена 

вредност) у износу од 1.414.178,00 динара; 

- рачунарска опрема у вредности од 101.941,00 динара 

2.3 Зграда 3 

- канцеларијска опрема, електронска опрема и лифт, електричне машине, медицинска и остала 

помагала (набавна књиговодствена вредност) у износу од 4.716.216,00 динара; 

- рачунарска опрема  у вредности од 281.538,00 динара 

 

3.Осигурање опреме од провалних крађа и разбојништва: 

3.1 Осигурање опреме од провалних крађа и разбојништва, осигурање на први ризик опреме 

Зграда 1 у вредности од 400.000,00 динара; 



3.2 Осигурање опреме од провалних крађа и разбојништва, осигурање на први ризик опреме 

Зграда 1 у вредности од 200.000,00 динара; 

3.3 Осигурање опреме од провалних крађа и разбојништва, осигурање на први ризик опреме 

Зграда 1 у вредности од 300.000,00 динара 

 

4.Осигурање од лома машина: 

4.1. Компјутерска опрема (Зграда 1, 2 и 3) 2.968.249,00 динара; 

4.2 Лифт (Зграда 3) 1.885.367,00 динара 

 

5.Осигурање стакла од лома – осигурање на први ризик 

5.1 Зграда 1 200.000,00 динара 

5.2 Зграда 2 200.000,00 динара 

5.3 Зграда 3 200.000,00 динара 

 

6.Осигурање преносиве опреме са откупом амортизације и франшизе 

6.1 Зграда 1 (набавна књиговодствена вредност) у износу од 223.387,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР O НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 

  

 

закључен у Параћину, дана  _______. 2021. године између: 

 

1. Центар за социјални раду са седиштем у Параћину, ул. Крагујевачка бр. 4., ПИБ – 

100876087, матични број – 07301278, кога заступа в.д. директора Александра Антић, дипл. 

правник (у даљем тексту: Наручилац-Осигураник) и 

 

2.________________________ из __________________ ул.______________, ПИБ-______________, 

матични број _______________, која заступа _______________________ (у даљем тексту 

Пружалац услуге-Осигуравач)  

 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка услуге осигурања имовине. Наручилац је спровео набавку на основу 

чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/19), односно поступак испод 

прагова до којих се закон не примењује, по Одлуци бр.29 заведене под бројем 404-29 од 

08.06.2021.г. (у даљем тексту: услуге, које је предмет јавне набавке Наручиоца. 

            -  да је Наручилац изабрао понуду пружаоца услуге за набавку услуге осигурања имовине, 

као најповољнију понуду; 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза поводом пружања услуге осигурања 

имовине Осигураника - Центра за социјални рад, наведе у спецификацији, од стране Осигуравача а 

све према понуди осигуравача    ____ од ________2021. године.  

Средства за ову јавну набавку су обезбеђена су финансијским планом Центра за социјални рад за 

2021. године. 

 

Члан 3. 

Пружалац услуге тј. осигуравач прихвата и преузима обавезу да осигура грађевинске објекте и то: 

управну зграду Центра за социјални рад „Параћин“, Управну зграду Дневни центар клуб за старе и 

остареле грађане у Параћину, Зграду домског одељења „Св. Петка“ у Извору, канцеларијску 

опрему, комуникациону опрему, опрему за домаћинство, рачунарску опрему, електронску и 

фотографску опрему, лифт, елентричне машине, медицинска и остала помагала у свему према 

условима из документације за наведене ризике. 

 

Члан 4. 

Укупан износ премије осигурања имовине и опреме за период од 12 (дванаест) месеци износи 

______________ динара (без ПДВ-а), а са урачунатим ПДВ-ом у износу _____________дин.,  и 

идентична је са ценом дате од стране Осигуравача у понуди од _     __2021. год. 

 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се осигурање спроводи ради ради заштите оних уговорених 

интереса за које је Осигуравач издао и Осигуранику предао полисе осигурања, а према 

спецификацији елемената за осигурање и понуде Осигуравача. 

Овај уговор се закључује на период од 12 месеци. 

 

 



Члан 6. 

Осигураник се обавезује: 

-да пријави све околности које су од значаја за оцену ризика; 

-да након потписаног уговора, по издатим полисама осигурања и фактурама испостављеним од 

стране Осигуравача, врши плаћање премијe осигурања са урачунатим порезом из члана 4 у 

целости на основу рачуна за осигурање имовине - зграда и опреме. 

Плаћање се врши уплатом на рачун пружаоца услуге у року од 45 дана а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр.119/12, 

68/15, 113/2017 и 91/2019) након испостављене фактуре. .). Рачун/фактура мора бити регистрован у 

складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура. Плаћање се врши уплатом 

на рачун осигуравача. 

 

 

Члан 7.  

Уговорна цена је фиксна  и не може се мењати услед повећања цена елемената на основу којих је 

одређена. Осигураник је дужан да током трајања осигурања обавештава Осигуравача о свим 

околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем и да га обавести о 

наступању осигураног случаја. 

 

Члан 8. 

Осигуравач је дужан, да изда и преда Осигуранику полису осигурања. Полиса осигурања обавезно 

садржи: 1) уговорне стране, 2) осигурану покретну и непокретну имовину 3) ризици обухваћени 

осигурањем, 4) трајање осигурања и период покрића, 5 ) своту осигурања, 6) премију, 7) датум 

издавања полисе и 8) потписе уговорних страна. Осигуравач је  такође у обавези да преда 

Осигуранику опште и посебне услове осигурања, који су саставни део овог уговора, уколико они 

нису одштампани на самој полиси. 

 

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја пружи осигуранику правовремену и 

ефикасну услугу при оцени, ликвидацији и исплати накнаде штете, односно уговорене накнаде 

осигурања. 

 

Догађај с обзиром на који се закључује осигурање (осигурани случај) мора бити будући, 

неизвестан и независан од искључиве воље уговорача. Осигуравач је дужан да обезбеди да стручни 

проценитељ стоји на располагању осигураницима 24 сата и излазе на  лице места одмах по позиву. 

 

Члан 9. 

Осигуравач је обавезан да Осигуранику исплати накнаду из осигурања у року од 14 дана од дана 

када Осигуравачу достави комплетну документацију о штетном догађају тј. од дана ликвидације 

штете. 

Члан 10. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним 

роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.  За 

све оно што није дефинисано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима. Све евентуалне спорове угорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума 

не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 

 

Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. Уговор је сачињен у 4 (четири) 

истоветних примерака, по два за сваку уговорну страну.   

     



 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ  ЗА НАРУЧИОЦА  

В.Д.ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

 

  

 

Пружалац  Александра Антић, дипл.правник 

 


