
ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-658/9-16 

ЈНМВ број: II-009/1-16 

Дана: 25.03.2016. 

К о в и н  

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Бира се као најповољнија понуда понуђача ДДОР Нови Сад, Филијала Панчево број понуде 

заведене код Наручиоца 02-858/1-16 од 15.03.2016.године за I партију (осигурање имовине и лица) и 

Генерали осигурање Србија Београд број понуде заведене код Наручиоца 02-857/1-16 од 15.03.2016.године за 

II партију (осигурање моторних возила), за набавку број II-009/1-16 набавка услуге осигурања. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 03.03.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број II-009/1-16, за јавну набавку услуге осигурања. 

 За наведену набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки дана 03.03.2016.године. 

 До истека рока за подношење понуда (15.03.2016. до 11:00 часова) на адресу наручиоца 

пристигле су понуде следећих понуђача и то у наведеном редоследу: 

 

Након спроведног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

 У извештају о стручној оцени понуда број 02-658/8-16 od 24.03.2016.године, Комисија за јавну 

набавку констатовала је следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

    Предмет јавне набавке је набавка услуге осигурања, процењене вредности 2.500.000,00 динара. Набавка је 

подељена у две партије. 

    Редни број јавне набавке је II-009/1-16. 

    Процењена вредност јавне набавке ( без пореза)  за I партију 2.000.000,00 и за II  500.000.00 динара 

    Уговорена вредност јавне набавке (без пореза)  за I партију 1.330.296,00 и за II  247.440,00 динара 

    Уговорена вредност јавне набавке (са порезом )  за I партију 1.390.533,00 и за II  259.813,00 динара 

 

2. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: 

2.1. Понуда понуђача Компанија „Дунав осигурање“ Пословница Ковин за I и II партију оцењена је као 

неприхватљивa у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама који каже “прихватљива понуда 

је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која 

не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке”. 

Понуђена цена за I партију износи 1.354.977,90 без пореза, односно 1.422.726,79 са порезом, а за II партију  

274.044,00 без пореза, односно 287.746,20 са порезом. 

Комисија је након отварања и прегледа, наведену понуду за I и II партију оценила као неприхватљиву јер је 

Понуђач понудио краћи рок важења понуде (8 дана) у односу на захтевани рок Наручиоца минимум 30 дана, 

од дана отварања понуда, а све у складу са чланом  90. став 1. Закона о јавним набавкама који каже: “Рок 

важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30 дана 

од дана отварања понуда”. Такође Понуђач у обрасцу понуде за I партију код временског периода изласка на 

терен уписао је 24 сата, иако је Наручилац захтевао да временски период изласка на терен буде између 1 и 4 

сата од настанка штете. 

На основу напред наведеног понуда понуђача Компанија „Дунав осигурање“ Пословница Ковин за I и II 

партију, оцењена је као неприхватљива. 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра ппонуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-856/1-16 Компанија „Дунав осигурање“ Пословница Ковин 15.03.2016. 08:45 

02-857/1-16 Генерали осигурање Србија Београд 15.03.2016. 10:20 

02-858/1-16 ДДОР Нови Сад, Филијала Панчево 15.03.2016. 10:25 

02-859/1-16 Wiener Stadtische osiguranje Pančevo 15.03.2016. 10:35 



  

 

2.2. У периоду вршења стручне оцене понуда, понуђач Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Београд, послао је 

Наручиоцу допис – изјашњење на Записник о отварању понуда број 02-658/7-16 (примљено од стране 

Наручиоца дана 18.03.2016. заведен под бројем 02-911/1-16).  

Понуђач Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Београд наводи да у записнику под тачком 3. која се односи на 

понуду понуђача ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад стоји да понуда нема видљивих недостатака.  

Накнадним упоређивањем понуда утврдили су да је понуђача ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад у 23 позиције 

Обрасца понуде – II партија (осигурање моторних возила) неправилно применио тарифу и обрачунао 

премију нижу од минималне премије утврђене Минималном тарифом премија за осигурање власника 

моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима Удружења осигуравача Србије (број 

14/03-03/1) и тако поступо супротно члану 108. Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Сл.гласник РС“ 

бр.51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 – одлука УС). 

Даље наводећи да осигуравач који обавља послове осигурања од аутоодговорности дужан је да у складу са 

општим условима за осигурање од аутоодговорности утврди премију у износу не нижем од износа премије 

утврђених у Минималној тарифи премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете 

причињене трећим лицима коју је донело Удружење осигуравача Србије уз предходну сагласност Народне 

банке Србије. 

У прилогу су доставили Преглед премија осигурања понуђача ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад и премија 

утврђене Минималном тарифом Удружења осигуравача, као и Минималну тарифу премија Удружења 

осигуравача Србије, Одлуку о ступању на снагу Минималне тарифе премија и Решење НБС о давању 

сагласности на Минималну тарифу премија. 

 

На основу примљеног Изјашњена на Записник о отварању понуда од стране понуђача Wiener Stadtische 

osiguranje a.d.o. Београд, ЈП „Ковински комуналац“ Ковин као Наручилац обратио се понуђачу ДДОР Нови 

Сад а.д.о. Нови Сад да се изјасни поводом представке понуђача Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Београд. 

Дана 22.03.2016.године Наручилац је примио изјашњење од стране понуђача ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад, 

који наводи да су проверили износе из њихове понуде и остају у свему код понуђених вредности, и да ће у 

целости приликом издавања појединчних полиса осигурања, сасвим у оквиру понуђеног износа, за свако 

појединачно возило, поштовати поменуту одредбу из члана 108. Закона о обавезном осигурању у саобраћају и 

издавати валидне полисе осигурања (применити заједничке услове осигурања, премијски систем и минималну 

тарифу, укључити бонус-малус из члана 43.Закона). 

 

Наручилац је у Записнику о отварању понуда број 02-658/7-16 констатовао да понуда понуђача ДДОР Нови 

Сад а.д.о. Нови Сад нема видљивих недостатака, односно приликом отварања понуда наручилац и не може да 

врши стручну оцену понуда (члан 104. став 3. Закона о јавним набавкама), већ само уноси податке из понуде, 

цене, евентуалне попусте, податке који су одређени као елементи критеријума и сл. 

 

На основу изјашњења на Записник од стране понуђача Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Београд и изјашњења 

ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад, Комисија за јавну набавку анализирајући члан 108. Закона о обавезном 

осигурању у саобраћају који каже: “Друштва за осигурање која обављају послове осигурања од 

аутоодговорности дужна су да примењују заједничке услове осигурања, премијски систем са јединственим 

основама премије осигурања за те послове и минималну тарифу, који садрже и бонус-малус систем из члана 

43. овог закона. Народна банка Србије даје претходну сагласност на заједничке услове, премијски систем и 

тарифу из става 1. овог члана које доноси Удружење, као и на њихове измене и допуне”, и упоређујући 

појединачне цене (премије) из понуде понуђача ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад за II партију утврдила је, да је 

понуђач у 22 позиције од укупно 28 позиција (а не 23 као што је навео понуђач Wiener Stadtische osiguranje 

a.d.o. Београд) обрачунао премију нижу у односу на минималне премије утврђене Мимималном тарифом 

премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима 

Удружења осигуравача Србије. 

На основу свега напред наведеног понуда понуђача ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад за II партију у износу од 

212.669,00динара, односно 223.302,00 динара са обрачунатим порезом, оцењена је као неприхватљива у 

смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама јер има битне недостатке, наиме немогуће је 

издати валидну полису осигурања за 22 позиције из обрасца понуде (позиција 

1,2,3,4,7,8,9,10,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27 и 28) ако је понуђач понудио премију нижу од минималне 

премије утврђене Минималном тарифом премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за 

штете причињене трећим лицима Удружења осигуравача Србије, односно поштујући одредбу члана 108. 

Закона о обавезном осигурању у саобраћају свака појединачна полиса осигурања за 22 позиције из понуде 

морала би бити издата на минималну премију, а то би значило да није у складу са ценом (премијом) датој у 

понуди, које су ниже у односу на минималне премије. 

 

 



2.3. Комисија за јавну набавку упоређујући појединачне цене (премије) из понуде понуђача Wiener Stadtische 

osiguranje a.d.o. Београд за II партију са Минималном тарифом премија за осигурање власника моторних 

возила од одговорности за штете причињене трећим лицима Удружења осигуравача Србије, утврдила је, да је 

понуђач у 1 позицији (позиција 19) од укупно 28 позиција, обрачунао премију нижу у односу на минималне 

премије утврђене Мимималном тарифом премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за 

штете причињене трећим лицима Удружења осигуравача Србије. 

На основу наведеног понуда понуђача Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Београд за II партију у износу од 

232.044,00 динара, односно 243.646,20 динара са обрачунатим порезом, оцењена је као неприхватљива у 

смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама јер има битне недостатке, такође  немогуће је 

издати валидну полису осигурања за наведену позицију ако је понуђач понудио премију нижу од минималне 

премије утврђене Минималном тарифом премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за 

штете причињене трећим лицима Удружења осигуравача Србије, односно поштујући одредбу члана 108. 

Закона о обавезном осигурању у саобраћају полиса осигурања морала би бити издата на минималну премију, а 

то би значило да није у складу са ценом (премијом) датој у понуди која је нижа у односу на минималну 

премију. 

 

 

8. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 

 

Како је само понуда понуђача  ДДОР Нови Сад, Филијала Панчево број понуде заведене код Наручиоца 02-

858/1-16 од 15.03.2016.године за I партију оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива, Комисија 

за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку услуге осигурања по I партији (осигурање 

имовине и лица), по јавној набавци број II-009/1-16 у укупном износу од 1.330.296,00 динара односно 

1.390.533,00 динара са обрачунатим порезом. 

 

Анализирајући понуду понуђача Генерали осигурање Србија Београд број понуде заведене код Наручиоца 02-

857/1-16 од 15.03.2016.године за II партију, у односу на понуђене цене (премије) и минималне премије 

утврђене Мимималном тарифом премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете 

причињене трећим лицима Удружења осигуравача Србије, Комисија констатује да је понуђач у свакој 

позицији понудио цену у складу са Мимималном тарифом премија, односно констатује да је понуда 

благовремена, одговарајућа и прихватљива и предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку услуге осигурања 

по II партији (осигурање моторних возила), по јавној набавци број II-009/1-16 у укупном износу од 247.440,00 

динара, односно 259.813,00 динара са обрачунатим порезом. 

 

 

3. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

Комисија после стручне оцене понуда и њиховог рангирања констатује да је понуда понуђача 

ДДОР Нови Сад, Филијала Панчево број понуде заведене код Наручиоца 02-858/1-16 од 15.03.2016.године, 

најповољнија за набавку број II-009/1-16 набавка услуге осигурања и то за партију I (осигурање имовине и 

лица) и Генерали осигурање Србија Београд број понуде заведене код Наручиоца 02-857/1-16 од 

15.03.2016.године за партију II (осигурање моторних возила). 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије о избору понуђача за доделу 

уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се понуда понуђача 

ДДОР Нови Сад, Филијала Панчево број понуде заведене код Наручиоца 02-858/1-16 од 15.03.2016.године, 
бира као најповољнија за набавку број II-009/1-16 набавка услуге осигурања и то за партију I (осигурање 

имовине и лица) и Генерали осигурање Србија Београд број понуде заведене код Наручиоца 02-857/1-16 од 

15.03.2016.године за партију II (осигурање моторних возила). 

 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може 

           поднети захтев за заштиту права у  

        року од 5 (пет) дана од дана објављивања  

        Oдлуке на Порталу јавних набавки 

 

 

 

             в.д. директора, 

        Урош Јовановић дипл.инж.арх. 


