Број: 94-8/21
Дана: 27.09.2021. године
На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 91/19) и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења
поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 69/20 од 10.08.2020. године,
директор доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
16/2021 – Осигурање имовине и запослених лица
У поступку набавке услуга, број 16/2021 – Осигурање имовине и запослених лица, за коју је
позив понуђачима упућен дана 21.09.2021. године, уговор се додељује понуђачу: SAVA
NEŽIVOTNO OSIGURANJE AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE BEOGRAD,
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 51, Београд-Савски Венац, матични број: 17407813, ПИБ:
100002516, понуда заведена код наручиоца под бројем 94-5/21 од 22.09.2021. године,
оцењена као најповољнија.
Образложење
Наручилац је дана 21. септембра 2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка
набавке услуге – број 16/2021 – Осигурање имовине и запослених лица.
Предмет набавке су услуге осигурања.
Набавка наведених услуга предвиђена је интерним планом набавки на које се закон не
примењује Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину, под редним бројем 16 –
Осигурање имовине и запослених лица.
Процењена вредност набавке: 40.000,00 динара без ПДВ-а, односно 40.000,00 динара
са обрачунатим ПДВ-ом. Напомена: Услуга не подлеже обрачуну ПДВ-а.
Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27.
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), којим је прописано да наручилац
није дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на набавку добара,
услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00
динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.
Позив за достављање понуда je дана 21. септембра 2021. године, упућен следећим
понуђачима:
1. Sava osiguranje a.d.o, e-mail: sanja.mravic@sava-osiguranje.rs ;
2. Milenijum osiguranje, e-mail: igor.pantelic@milenijum-osiguranje.rs ;
3. Generali osiguranje, e-mail: zeljko.rastovac@generali.rs ;
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената:
1. ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПОЖАР И ДРУГЕ ОПАСНОСТИ ИЗВАН ИНДУСТРИЈЕ И ЗАНАТСТВА
ОСИГУРАВА СЕ:
сума осигурања (дин.)
Сва опрема збирно – намештај, потр. материјал и ситни инвентар,
машине и апарати у канцеларијама Наручиоца, седиште Нови Сад,
50.475,00
Футошка бр. 2/3 (према књиговодственој евиденцији Наручиоца)
Излив воде из инсталација – (на први ризик)
5.000,00

2. ВРСТА ОСИГУРАЊА: КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА
ОСИГУРАВА СЕ:
Рачунари са пратећом опремом (према књиговодственој
евиденцији Наручиоца)
3. ВРСТА ОСИГУРАЊА: КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ПОКРЕТНЕ ТЕХНИКЕ
ОСИГУРАВА СЕ:
Покретна техника: КАМЕРА SY PMW-EX1R са пратећом опремом (на
пуну вредност)

сума осигурања (дин.)
275.065,87

сума осигурања (дин.)
236.000,00

4. ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПОЈЕДИНАЧНО (ИНДИВИДУАЛНО) ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
-

Укупан број запослених: 2

ОСИГУРАВА СЕ:
За случај смрти услед незгоде (једно лице)
За случај инвалидитет услед незгоде (једно лице)

осигурана сума (дин.)
400.000,00
800.000,00

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 24. септембра 2021. године, до 12,00 часова,
приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу записника о отварању понуда,
рангиране на основу понуђене цене:
Број
понуде

Укупна премија
осигурања
без пореза

Укупна премија
осигурања са
порезом

Sava neživotno osiguranje а.д.о Београд, Булевар
1 Војводе Мишића бр. 51, матични број: 17407813,
шифра делатности: 6512, ПИБ: 100002516

94-5/21 од
22.09.2021.
године

18.782,35
(14.942,35+3.840,00)

19.529,47,00
(15.689,47+3.840,00)

Milenijum osiguranje а.д.о, Милутина Миланковића
2 бр. 3Б, Београд, матични број: 07810318, шифра
делатности: 6512, ПИБ: 100002119

94-4/21 од
22.09.2021.
године

21.963,00
(17.843,00+4.120,00)

22.855,15
(18.735,15+4.120,00)

Ред.
број

Назив понуђача

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Директор
_____________________
Анамарија Ранковић
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