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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/1-59/2017 

Дана: 23.5.2017.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Набавка услуга осигурања, по 

партијама, број јавне набавке 59/2017 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима: 

- За партију 1) Улуге осигурања имовине – „Компанија „Дунав осигурање“ А.Д.О. 

Београд, ГФО Ниш, ул. Николе Пашића број 32, 18000 Ниш, ПИБ 100001958, 

мат.број 07046898, број рачуна 360-1634-45, заступник Младен Марјановић, као 

најповољнијем понуђачу по понуди број III-404/1-59-2 од 22.5.2017.године.  

Уговорена цена за партију 1) износи 468.273,21 дин.без ПДВ-а, односно 491.686,87 

дин.са ПДВ-ом. 

- За партију 2) Услуге осигурања запослених - „ Компанија „Дунав осигурање“ 

А.Д.О. Београд, ГФО Ниш, ул. Николе Пашића број 32, 18000 Ниш, ПИБ 

100001958, мат.број 07046898, број рачуна 360-1634-45, заступник Младен 

Марјановић, као најповољнијем понуђачу по понуди број III-404/1-59-2 од 

22.5.2017.године 

Уговорена цена за партију 2) износи 297.570,00 дин.без ПДВ-а, односно 297.570,00 

дин.са ПДВ-ом. 

- За партију 3)  Услуге осигурања моторних возила (аутокаско) - Компанија „Дунав 

осигурање“ А.Д.О. Београд, ГФО Ниш, ул. Николе Пашића број 32, 18000 Ниш, 

ПИБ 100001958, мат.број 07046898, број рачуна 360-1634-45, заступник Младен 

Марјановић, као најповољнијем понуђачу по понуди број III-404/1-59-2 од 

22.5.2017.године. 

Уговорена цена за партију 3) износи 189.537,53 дин.без ПДВ-а, односно 199.014,41 

дин.са ПДВ-ом. 

 
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 12.5.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број III-404/1-59/2017, за јавну набавку услуга – Набавка услуга 

осигурања, по партијама. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 966.666,00 

динара без ПДВ-а, што по партијама износи: 

Назив партије 
Процењена вредност партије у 

дин. без ПДВ 
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Партија 1) Улуге осигурања имовине  476.190,00 

Партија 2) Услуге осигурања запослених 300.000,00 

Партија 3)  Услуге осигурања моторних возила (аутокаско) 190.476,00 

 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 66515200  Услуге 

осигурања имовине,  66511000 Услуге животног осигурања, 66512000 Услуге осигурања од незгоде и 

услуге здравственог осигурања, 66514110 Услуге осигурања моторних возила. 

 

Дана 12.5.2017. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (шифра 1481079) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу 

са чланом 57. ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 (две) понуде. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/1-59/2017 од 23.5.2017. године, 

комисија за јавне набавке, констатовала је следеће: 

 
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 2 (две) 

благовремене понуде (обе за партије 1, 2 и 3) и то:   

 

1. „Wiener Stadtische осигурање“, експозитура Крушевац, улица Мајке Југовића број 25, 

37000 Крушевац. 

 У Записнику о отварању понуда број III-404/1-59/2017 од 22.5.2017.године констатовано је да 

је понуђач благовремено доставио понуду за предметну јавну набавку на адресу наручиоца, а  у 

тренутку отварања понуде утврђено је да је понуђач у запечаћеној и адресираној коверти доставио 

све обрасце из конкурсне документације који нису попуњени, већ су потпуно празни, без основних 

елемената понуде (цена, рокови) и без потписа и печата овлашћеног лица понуђача. Дакле, понуђач 

ни у једном од образаца који су саставни део конкурсне документације, није попунио обавезне 

податке понуде (цене, рокови), нити је понуђач оверио печатом и потписом тражене обрасце 

(обрасци понуде за партије 1, 2 и 3, обрасце изјаве о независној понуди, структуре цене за партије 1, 

2 и 3, моделе уговора за све три партије, изјаву о испуњености обавезних услова).  Такође, у прилогу 

понуде нису достављени тражени докази за испуњеност додатних услова за учествовање у овом 

поступку јавне набавке. 

   

Комисија је прегледала понуду овог понуђача за партије 1, 2 и 3, те је исту оценила као 

неприхватљиву из разлога што понуда садржи следеће битне недостатке: 

- Понуђач није доказао да испуњава обавезне услове за учешће у поступку; 

- Понуђач није доказао да испуњава додатне услове у поступку; 

- Понуђач није уписао рок важења понуде; 

- Није могуће утврдити садржину понуде, тако да исту није могуће упоредити са другим 

понудама.  

 

2. Компанија „Дунав осигурање“ А.Д.О. Београд, ГФО Ниш, ул. Николе Пашића број 32, 

18000 Ниш, ПИБ 100001958, мат.број 07046898, број рачуна 360-1634-45, заступник Младен 

Марјановић. 

Компанија „Дунав осигурање“ А.Д.О. Београд, ГФО Ниш нуди да услуге осигурања, по 

партијама које су предмет јавне набавке пружи наручиоцу по следећим условима:  

 

Партија 1) Улуге осигурања имовине:  

 

Укупна цена: 468.273,21 дин.без ПДВ-а, односно 491.686,87 дин.са ПДВ-ом. 

http://www.kursumlija.org/
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Рок важења понуде износи 35 дана од дана отварања понуда.  

Плаћање премије: у 12 једнаких месечних рата, без камате (порез се плаћа уз прву рату 

премије). 

Рок плаћања је:20 дана од дана службеног пријема рачуна.  

 

Партија 2) Услуге осигурања запослених: 

 

Укупна цена:  297.570,00 дин.без ПДВ-а, односно 297.570,00 дин.са ПДВ-ом. 

Рок важења понуде износи 35 дана од дана отварања понуда.  

Плаћање премије: у 12 једнаких месечних рата, без камате (порез се плаћа уз прву рату 

премије). 

Рок плаћања је:20 дана од дана службеног пријема рачуна.  

 

Партија 3)  Услуге осигурања моторних возила (аутокаско): 

 

Укупна цена: 189.537,53 дин.без ПДВ-а, односно 199.014,41 дин.са ПДВ-ом. 

Рок важења понуде износи 35 дана од дана отварања понуда.  

Плаћање премије: у 12 једнаких месечних рата, без камате (порез се плаћа уз прву рату 

премије). 

Рок плаћања је: 20 дана од дана службеног пријема рачуна.  

 

Комисија је прегледала понуде за партију 1, 2 и 3 те је исте оценила као одговарајуће и  

прихватљиве. 

 

Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин: 

 

Партија 1) Улуге осигурања имовине: 

 

Р.б. 

 

Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  Компанија „Дунав осигурање“ А.Д.О. Београд, ГФО 

Ниш 

468.273,21 

 

Партија 2) Услуге осигурања запослених: 

 

Р.б. 

Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  Компанија „Дунав осигурање“ А.Д.О. Београд, ГФО 

Ниш 

297.570,00 

 

Партија 3)  Услуге осигурања моторних возила (аутокаско): 

 

Р.б. 

Понуђач 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  Компанија „Дунав осигурање“ А.Д.О. Београд, ГФО 

Ниш 

189.537,53 

 

На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже 

понуђена цена“, у складу са чланом 105 став 2 тачка 7  Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и 68/2015) комисија је предложила да се у јавној набавци 

услуга број 59/2017 – Набавка услуга осигурања, по партијама, доделе уговори за партије 

1), 2) и 3) понуђачу Компанија „Дунав осигурање“ А.Д.О. Београд, ГФО Ниш.  
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