
Пољопривредно-ветеринарска школа 
„Стеван Синђелић“ ВРАЊЕ
Ул.Браће Рибникар б.б.
Број: 819  од 12.09.2022.године

На основу члана 27.став 1. т.1 Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гл.РС“ бр.91/2019), СПВ-
Школа“ Стеван Синђелић“, упућује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Наручилац
Пољопривредно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић“  у Врању, улица Браће  
Рибникара бб,17500  Врање, Матични број 7346859. ПИБ:100406149, жиро рачун: 840-1188660-
62, тел:017/432-812.
Одговорно лице наручиоца и извршилац буџета директор школе. Одговорно лице је одредио
комисију  за  реализацију  предметне  набавке,  Олгица  Велковски  Николић,  Милицу  Антић и
Снежану Стошић да обави стручно административне послове за наручиоца.

 2.Предмет набавке
Предмет   набавке  je услуга  осигурање  имовине  Пољопривреднo –ветеринарске  школе  у
Врању.Техничка спецификација са називима услуга биће дата у прилогу овог позива
Набавка се спроводи  у складу  са Правилником о ближем уређењу планирања набавки, спровођења 
поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама  у СПВ-Школи .
Остале Одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују, што значи да наручилац може
раскинути Уговор у сваком тренутку уколико није задовољан са пружањем услуга изабраног
понуђача без његове сагласности и обрнуто, са претходно измиреним дуговима доспелим за
плаћање до дана раскида са обе стране. 
Уговор са раскида у року од 30 дана са обостраним измирењем свих доспелих дугова до време
раскида.
Набавка се односи на период од годину дана, почев од 01.10.2022 до 30.09.2023.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 19.09.2022. године до 10,00  часова.
7. Додатни услови наручиоца:
Да понуђач има важећи сертификат ISO 9001-2015,  ISO 30301-2019
Да понуђач у 2021. години има решене штете не мање од 95 %.
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 9001-2015, ISO 30301-2019
 4. Извештај  НБС по друштвима

9. Цена и рок плаћања
Премија је изражена у динарима, без ПДВ-а .
Плаћање премије  се врши  квартално.

10. Варијантне понуде
Понуђачи не могу давати понуде са варијантама.
11. Критеријум за оцењивање понуда
 „Најнижа понуђена цена“.  Упоређиваће се цене без ПДВ-а.
 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
написано у позиву , наручилац ће после тога 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:  Саша Радичевић
________________________

Е-маил адр.poljvetskolavranje@mts..rs



1. ОБРАЗАЦ   СПЕЦИФИКАЦИЈА   ПОНУДЕ   

На основу позива за набавку услуге осигурање имовине, евидентирану под Број: 819  од 
12.09.2022.године, како следи:

1.1СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ОД ПОЖАРА

Објекат:  СПВШ“Стеван Синђелић“ Врање

Ред.
број

Предмет осигурања Сума осигурања Премија у
дин. без ПДВ

1. ЗГРАДА  СА  ОГРАДОМ–  масивне
грађе П+1

60.379.399,35

Откуп амортизације _______%

Изливање воде из инсталација
(на први ризик)

510.733,00

2. ОПРЕМА – укупно 4.230.712,00
Изливање воде из инсталација
(на први ризик)

172.887,00

Укупна премија: _____________

1.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА МАШИНЕ ОД ЛОМА

Ред.
број

Предмет осигурања Сума осигурања Премија у
дин. без ПДВ

1. Механичка опрема из састава грађ.
објекта - укупно

4.104.364,41

Откуп амортиз. ______ %
Откуп одбитне франшизе ______ %

2. Опрема и ситан материјал 120.250,00
Отк. амортиз. вред. ______ %
Откуп одбитне франшизе ______ %

3. Машине и апарати 922.672,00
Отк. амортиз. вред. ______ %
Откуп одбитне франшизе ______ %

Укупна премија: _____________

1.3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ЗГРАДА ОД  ЛОМА СТАКЛА

Ред.
број

Врста стакла у мм Површина у 
м²

Цена 
стакла по 
м² у динар.

Сума 
осигура
ња

Премија у
дин. без ПДВ

    1. 4+16+6 нискоемисионо 76м2  на 
пр.ризик

3600 273.600

2. 6 мм-помично 12 м² на СО. 1600 19.200



УКУПНА ПРЕМИЈА:

1.4. 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 31.12.2021. године

1.265.365,73

Откуп франш.
______ %

Откуп амортиз. ______ %

УКУПНА ПРЕМИЈА( у дин. 
без ПДВ):

1.5.  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 300.000,00

Откуп франшизе ______%

2. Залихе,  потр.  мат.(н.учила,  дневници,
спортска опрема и др.)

100.000,00

Откуп франшизе ______%

УКУПНА ПРЕМИЈА:

1.6 СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ЖИВОТИЊА ЗА 2022/23
    
Ред.
број

Животиње
са  датумом
рођења

Ушна маркица и
тежина

Број
грла

Цена  по
ком. у дин
без ПДВ

Премија у
динарима без ПДВ

1. Кравa- 2014 РС-7115663665….650 1 102.960.00
2. Краве- 2014 РС-7125690296.....600 1 95.040,00
3. Крава -2016 РС-7156735725.....650 1 102.960,00
4. Крава -2017 РС-7146935616.....600 1 95.040,00
5. Крава -2019 РС-7127234088….620 1 100.280.00
6. Крава-2020 РС-7127738786….600 1 100.280,00
7. Ован ФРС   013133925…80 1 38.500,00
8. Овца  ФРС 212699056….80 1 16.720.00
9. Овца  ФРС 012257048….80 1 16.720,00
10. Овца  ФРС 911733016….80 1 16.630,00



11. Овца  ФРС 112698992….70 1 14.630,00
12. Овца ФРС  312698990….70 1 14.630,00
13. Овца ФРС  512257050….70 1 14.630,00
14. Овца  ФРС 811733017….90 1 18.920,00
15. Овца ФРС   112257047…80 1    16.630,00
16. Овца ФРС   912257049…80 1    16.630,00
17. Овца ФРС 713374118…..70 1 14.630,00
18. Овца ФРС 813374117.......75 1 15.630,00
19. Овца ФРС 613374119……80 1 16.630,00
20. Шиљеже ФРС 614190266 ……45 1 12.000,00
21. Шиљеже ФРС 714190265 …… 50 1 13.200,00
22. Нераст ДРС 712654770……..130 1 36.000,00
23. Нераст ДРС 410801418……..250 1 45.000,00
24. Крмача ДРС 212069008……..180 1 33.600,00
25. Крмача ДРС 812135209……...190 1 34.600,00
26. Крмача ДРС 410880990 … 200 1 36.600,00
27. Крмача ДРС 409452272…….250 1 37.200,00
28. Крмача ДРС 909452269 ….. 260 1 38.200,00
29. Крмача ДРС 807568901…….260 1 38.200,00
30. Назимице ДРС  511121443 ……160 1 40.000,00
31. Назимице ДРС 411121444 …….170 1 42.500,00
32. Назимице ДРС 311121445 …….180 1 45.000,00

                                                                               УКУПНА ПРЕМИЈА:

НАПОМЕНА:  Вредност  података  је  дата  по  набавној  књиговодственој  вредности на  дан
31.12.2021. 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.

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 2021. години  је _________________  %.
Рок одазива на позив наручиоца за снимање  штете је ________ часа.
Рок плаћања  штете је________ не дуже од  45 дана од дана настанка штете.

У цену урачунати све трошкове и еветуалне попусте које понуђач има за реализацију ове
набавке.

Ову табелу попуњавају и потписују овлашћени представници понуђача,  уписани у АПР.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ (ОД 1-6) :

Укупна премија осигурања имовине износи:
 ___________________динара без ПДВ

 ___________________ динара са ПДВ-ом.

МЕСТО И ДАТУМ                            М.П.                              ПОТПИС ПОНУЂАЧА

__________________                                                                ______________________

ОБРАЗАЦ БР.2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Потпун назив фирме :

Седиште :

Овлашћено лице за потписивање уговора :
Име, презиме бр. Личне карте

Особа за контакт :

Телефон :
Факс :
Текући рачун  :
Назив банке :
Матични број :
ПИБ број :
E-mail :

Датум:                                             МП                                       Потпис овлашћеног лица понуђача:
                                                                                                   ________________________________

ОБРАЗАЦ БР.3



И  З  Ј  А  В  У

О   ИСПУЊЕНОСТИ    КРИТЕРИЈУМА

Понуђач   _____________________________________________[навести назив понуђача]  испуњава све
услове из чл. 118  122,123, 126   Закона,  за предметну јавну набавку, за квалитативни избор привредног
субјекта и потврђује да  не постоје основи за искључење и испуњава захтеване критеријуме за избор
привредног субјекта. 

Датум:                                             МП                                          Потпис овлашћеног лица понуђача:
                                                                                                     ________________________________

Напомена: образац попуњава и потписује понуђач Понуђач је у обавези да попуни, потпише и
печатира све тражене податке у табели.


