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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012 и 
14/2015 у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл.гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2015-34 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2015-34, припремљена је: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: 

Наручилац: Општина Кикинда 

Адреса: Трг српских добровољаца 12, Кикинда 

Интернет страница: www.kikinda.org.rs 

 
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 
3.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број ЈН 20/2015 су услуге осигурања имовине за потребе Општине 
Кикинда и буџетских корисника 

 
4.  ЦИЉ ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
5. КОНТАКТ: 
Наручилац је дао Овлашћење РР ДИВ ДОО Београд да за његов рачун може обављати послове 
посредовања у осигурању. 
У прилогу конкурсне документације налази се и Овлашћење наручиоца. 

Контакт: 
за технички део документације  Радиша Ђокић - РР ДИВ 
доо друштво за посредовање у осигурању  

Телефон: 
e-mail: 

063 110 7 832 
radisadjokic@rrdiv.rs 

 
6. КОМИСИЈА: 

Илинка Ђилас, председник  

Петар Грбић, члан  

Верица Блажић Бибер, члан   

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Опис предмета: 

Осигурање имовине (грађевински објекти и опрема, и 
одговорност из делатности) Општинске управе општине 
Кикинда, средњих и основних школа на територији 
општине Кикинда, предшколске установе „Драгољуб 
Удицки“,установама културе, СЦ „Језеро“ Кикинда, Центру 
за стручно усавршавање  Кикинда и Центру за пружање 
услуга социјалне заштите 

Назив из општег речника 
набавки: 

Услуге осигурања имовине 

Ознака из општег речника 
набавки: 

66512100 

Процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог ПНПНО износи 1.428.571,42 динарa 

http://www.kikinda.org.rs/
mailto:radisadjokic@rrdiv.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈA 

 

Осигурање имовине (грађевински објекти и опрема) Општинске управе општине 

Кикинда, средњих и основних школа на територији општине Кикинда, 

предшколске установе „Драгољуб Удицки“, установа културе на територији 

општине Кикинда, СЦ „Језеро“ Кикинда, Центра за стручно усавршавање 

Кикинда и Центра за пружање услуга социјалне заштите Кикинда 
 

 Предметна услуга ће се вршити у периоду од годину дана од дана закључења уговора за 

потребе Општинске управе, Општинског већа, Скупштине општине, Председника општине и 

следећих буџетских корисника: 

 

1 ОШ«СВЕТИ САВА» КИКИНДА  

2 ОШ«ЖАРКО ЗРЕЊАНИН» КИКИНДА  

3 ОШ«ФЕЈЕШ КЛАРА» КИКИНДА  

4 ОШ«ЈОВАН ПОПОВИЋ» КИКИНДА  

5 ОШ«ВУК КАРАЏИЋ» КИКИНДА  

6 ОШ«ЂУРА ЈАКШИЋ» КИКИНДА  

7 ОШ«6. ОКТОБАР» КИКИНДА  

8 ОШ«СЛОБОДАН МАЛБАШКИ» КИКИНДА  

9 ОШ«ПЕТАР КОЧИЋ» НАКОВО  

10 ОШ«СЛАВКО РОДИЋ» БАН. ВЕЛИКО СЕЛО  

11 ОШ«ИВО ЛОЛА РИБАР» НОВИ КОЗАРЦИ  

12 ОШ«ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ» РУСКО СЕЛО  

13 ОШ«БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО» Б.ТОПОЛА  

14 ОШ«МИЛИВОЈ ОМОРАЦ» ИЂОШ  

15 ОШ«МОРА КАРОЉ» САЈАН  

16 ОШ«ВАСА СТАЈИЋ» МОКРИН  

17 ОШ«1. ОКТОБАР» БАШАИД  

18 СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ ШКОЛА  

19 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА  

20 ПУ «ДРАГОЉУБ УДИЦКИ» КИКИНДА  

21 ТЕХНИЧКА ШКОЛА КИКИНДА  

22 ССШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ “ КИКИНДА  

23 ГИМНАЗИЈА «ДУШАН ВАСИЉЕВ» КИКИНДА  

24 ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КИКИНДА  

25 «TERRA» КИКИНДА  

26 НАРОДНИ МУЗЕЈ КИКИНДА  

27 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КИКИНДА  

28 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИКИНДА  

29 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА «ЈОВАН ПОПОВИЋ» КИКИНДА  

30 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА  

31 «ЕЂШЕГ» КИКИНДА  

32 «ГУСЛЕ» КИКИНДА  

33 ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

34 СЦ «ЈЕЗЕРО» КИКИНДА  
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А. 

 

ЦИВИЛ ПОЖАР 

 

Сума 

Осигурања 

Месечна 

Премија 

Премија за 

период од годину 

дана  

I 
ОПШТИНСКА УПРАВА, 

ОПШТИНЕ КИКИНДА 
   

1. Грађевински објекти 477.983.736,31    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

58.510.109,26    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

26.824.692,28 

   

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

II ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

«1. Октобар» Башаид     

1. Грађевински објекти 20.682.126,00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

2.908.611,00    

 Излив воде из инсталација 

 На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности  

 

1.179.536,85    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Братство Јединство» Б. Топола     

1. Грађевински објекти 7.589.223.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

554.090.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

407.165,65    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     
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 Укупно (са ПНПНО):     

«Васа Стајић» Мокрин     

1. Грађевински објекти 28.039.226.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

2.093.828.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.506.652,7    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Вук Караџић» Кикинда     

1. Грађевински објекти 28.905.471.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

3.932.740.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.641.910,55    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Глигорије Попов» Р.Село     

1. Грађевински објекти 30.000.514,00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме 

2.022.726.00 

 

   

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.601.162.00    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Ђура Јакшић» Кикинда     

1. Грађевински објекти 29.268.932.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

1.719.189.00    

 Излив воде из инсталација  1.549.406,05    
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На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 
 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Жарко Зрењанин» Кикинда     

1. Грађевински објекти 33.950.424,00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

2.170.469.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.806.044,65    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Иво Лола Рибар» Н. Козарци     

1. Грађевински објекти 14.832.893.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

2.010.786.00 

 

   

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

842.183,95    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Јован Поповић» Кикинда     

1. Грађевински објекти 34.763.046.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

2.430.645.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.859.684,55    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     
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 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Миливој Оморац» Иђош     

1. Грађевински објекти 15.673.050.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

888.035.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

828.054.25    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Мора Карољ» Сајан     

1. Грађевински објекти 10.638.866.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

1.590.595.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

611.473,05    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Петар Кочић» Наково     

1. Грађевински објекти 17.050.956.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

907.427.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

 

897.919,15    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Свети Сава» Кикинда     

1. Грађевински објекти 30.149.206.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

4.389.658.00    
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опреме) 
 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.726.943    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Славко Родић» Б. В. Село     

1. Грађевински објекти 15.229.469.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

948.658.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

808.906,35    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Фејеш Клара» Кикинда     

1. Грађевински објекти 18.516.105.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

1.273.647.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

989.487,6    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«6. Октобар» Кикинда     

1. Грађевински објекти 10.236.014.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

1.162.502.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

569.925,8    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

На основицу  
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делимичних штета 
 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

«Слободан Малбашки» Кикинда     

1. Грађевински објекти 2.159.032.20    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

4.155.702.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

315.736,71    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

    Центар за стручно усавршавање     

1. Грађевински објекти 0    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

4.316.061.00    

 Излив воде из инсталација 

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности  

215.803,05    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

    

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

 Стручна служба основних 

школа 

    

1. Грађевински објекти     

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

414.362.00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

20.718,10    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

 

На основицу  

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

III            ТЕХНИЧКА ШКОЛА     

1. Грађевински објекти 32.302.250,00    
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2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

23.762.929,00    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

2.803.258,95    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

 СС ШКОЛА  „МИЛОШ 

ЦРЊАНСКИ“  Кикинда 

    

1. Грађевински објекти 15.097.235.63    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

9.227.734.23    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.216.248,49    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

 Гимназија     

1. Грађевински објекти 18.764.556,28    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

4.144.659.94    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.145.460,81    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

    

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

 Економска школа     

1. Грађевински објекти 25.420.013.77    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

6.273.229.01    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

1.584.662,14    
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до 5% вредности 
 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

IV        «Терра» Кикинда     

1. Грађевински објекти     

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

6.613.263,61    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

330.663,18    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

 Народни музеј     

1. Грађевински објекти     

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

4.090.797,97 

 

   

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

204.539,90    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

 Историјски архив     

1. Грађевински објекти     

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

2.493.310,23 

 

   

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

124.665,51 

 

   

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     
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      Културни центар           

1. Грађевински објекти 40.022.695,00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

1.895.740.34    

 Излив воде из инсталација 

 На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

2.095.921,76    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

            Народна библиотека     

1. Грађевински објекти 1.538.000.00    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

27.140.462,08    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.433.923,10    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

            Народно позориште     

1. Грађевински објекти 29.677.111.18    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

8.899.457.69    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.928.828,44    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

                 

1. Грађевински објекти     

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

    

 Излив воде из инсталација      

 Доплатак за откуп     
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амортизоване вредности код 

делимичних штета 
 Попуст:     

 Укупно (без ПДВ).     

 Укупно (са ПДВ):     

  V          ПУ «Драгољуб Удицки»     

1. Грађевински објекти 14.598.053.04    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

10.608.871.97    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

1.260.346,25    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу  

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

VI        СЦ «Језеро» Кикинда     

1. Грађевински објекти 141.321.248.53    

2. Опрема – оруђа за рад (без 

моторних возила и рачунарске 

опреме) 

25.056.717,96    

 Излив воде из инсталација  

На ,,Први ризик“ за 

грађевинске објекте и опрему 

до 5% вредности 

8.318.898,32    

 Доплатак за откуп 

амортизоване вредности код 

делимичних штета 

На основицу 

 

   

 Попуст:     

 Укупно (без ПНПНО).     

 Укупно (са ПНПНО):     

            

Б. ЛОМ МАШИНА 
Сума 

Осигурања 

Месечна 

премија 

Премија за 

период од годину 

дана 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ К И К И Н Д А 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

 

 

   

2. Опрема 63.445.097,57    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     
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6. Укупно (са ПНПНО):     

     О.Ш. «1. ОКТОБАР» БАШАИД     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

643.505,00    

2. Опрема 3.592.260.00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО» 

Б.ТОПОЛА 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

293.703,00    

2. Опрема 1.216.033,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ВАСА СТАЈИЋ» МОКРИН     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

636.624,00    

2. Опрема 2.581.070,00    

3. Доплатци  

 

   

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ВУК КАРАЏИЋ» КИКИНДА     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

3.165.697.00    

2. Опрема 2.795.229.00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 
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4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ» 

Р.СЕЛО 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

750.196,00    

2. Опрема 4.020.233.00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ЂУРА ЈАКШИЋ» КИКИНДА     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

915.880,00    

2. Опрема 2.926.530,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ЖАРКО ЗРЕЊАНИН» 

КИКИНДА 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

1.313.570,00    

2. Опрема 2.049.472,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ИВО ЛОЛА РИБАР» 

Н.КОЗАРЦИ 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

1.061.234,00    

2. Опрема 3.325.339,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

На основицу    
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код делимичних штета 

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ЈОВАН ПОПОВИЋ» 

КИКИНДА 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

1.258.947,00    

2. Опрема 2.485.499,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «МИЛИВОЈ ОМОРАЦ» 

ИЂОШ 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

437.584.00    

2. Опрема 1.731.076,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «МОРА КАРОЉ» САЈАН     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

687.529,00    

2. Опрема 1.660.204    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ПЕТАР КОЧИЋ» НАКОВО     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

576.773,00    

2. Опрема 1.243.005,00    

3. Доплатци     
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3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО): 

 

    

О.Ш. «СВЕТИ САВА» КИКИНДА      

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

2.091.298,00    

2. Опрема 3.870.793,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «СЛАВКО РОДИЋ» Б.В.СЕЛО     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

537.316,00    

2. Опрема 2.215.715,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «ФЕЈЕШ КЛАРА» КИКИНДА     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

333.969,00    

2. Опрема 2.738.498    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

О.Ш. «6. ОКТОБАР» КИКИНДА     

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

323.449,00    

2. Опрема 1.953.074,00    
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3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

М. Ш. «С. МАЛБАШКИ» 

КИКИНДА 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

688.049,00    

2. Опрема 4.431.628,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

 Центар за стручно 

усавршавање 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

 

2.678.716,00 

   

2. Опрема 6.403.997.00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу    

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

 

 

   

2. Опрема 22.071,00 

 

   

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу    

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6 Укупно (са ПНПНО):     

СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ     
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ШКОЛА 

1 Механичка опрема 

грађевинских објеката 

185.270,00    

2. Опрема 471.143,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КИКИНДА  

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

3.606.230.00    

2. Опрема 25.121.221    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

СС ШКОЛА „МИЛОШ 

ЦРЊАНСКИ“ КИКИНДА 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

507.579,25    

2. Опрема 9.633.952,56    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

ГИМНАЗИЈА «ДУШАН 

ВАСИЉЕВ» КИКИНДА 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

4.144.659,94    

2. Опрема 3.931.665,00    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 
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4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

ЕКОНОМСКО – ТРГОВАЧКА 

ШКОЛА КИКИНДА 

    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

    

2. Опрема 13.514.619.2    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

 

ПУ «Д.УДИЦКИ» КИКИНДА 
    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 

2.185.737,07    

2. Опрема 9.704.807,83    

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

 

СЦ «ЈЕЗЕРО» КИКИНДА 
    

1. Механичка опрема 

грађевинских објеката 
11.218.783,00 

   

2. Опрем     

3. Доплатци     

3.1. За откуп амортизоване 

вредности 

код делимичних штета 

На основицу    

3.2. За откуп одбитне франшизе На основицу 

 

   

4. Попуст     

5. Укупно (без ПНПНО):     

6. Укупно (са ПНПНО):     

 

 

В. ЦИВИЛ – ЛОМ СТАКЛА 
Сума 

осигурања 

Месечна 

премија 

Премија за период од 

годину дана 
О.Ш. «1. ОКТОБАР» БАШАИД 

 

   

1. Укупна површина стакла до       
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6мм 100 м2,  

4мм 605м2  

305.000,00 

937.750,00 

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО)     

4. Укупно (са ПНПНО)    

О.Ш. «БРАТСТВО И 

ЈЕДИНСТВО» Б.Топола 
 

  

1.  Укупна површина стaкла 

стакло до 4мм, 120м2, 

копилит 74м2 

 

186.000,00 

925.000,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «ВАСА СТАЈИЋ» МОКРИН  
  

1.  Укупна површина стaкла 

стакло до 4мм, 1332м2, 

армирано 144м2 

 

2.064.600,00 

583.200,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «ВУК КАРАЏИЋ» КИКИНДА  
  

1.  Укупна површина стaкла 

стакло до 4мм, 765,74м2, 

армирано 6,26м2 

 

1.186.897,00 

25.353,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ» 

Р.СЕЛО 
 

  

1.  Укупна површина  стакла, 

стакло до 4мм, 52м2 

6мм 82 м2  

вакум 325 м2 

орнамент 93м2 

 

 

80.600,00 

250.100,00 

1.121.250,00 

199.950,00 

 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «ЂУРА ЈАКШИЋ» 

КИКИНДА 
 

  

1.  Укупна површина стакла 

 до 4мм, 390м2, 

 од 6мм 26м2 

 изопан 340м2 

 

604.500,00 

79.300,00 

1.173.000,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «ЖАРКО ЗРЕЊАНИН» 

КИКИНДА 
 

  

1.  Укупна површина стaкла    
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стакло  4мм, 1345м2 

од 6мм 191 м2 

копилит  589 м2, 

армирано 22 м2 

2.824.500,00 

582.550,00 

7.362.500,00 

89.100,00 

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «ИВО ЛОЛА РИБАР» НОВИ 

КОЗАРЦИ  
 

  

1.  Укупна површина стaкла 

армирано 31м2 

до 4мм 181м2,  

копилит 61 м2 

 

125.550,00 

 

280.550,00 

762.500,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «ЈОВАН ПОПОВИЋ» 

КИКИНДА 
 

  

1.  Укупна површина стaкла  

до 4мм 165м2,  

копилит 99м2,  

армирано 14 м2 

изопан 162 м2 

 

255.750,00 

1.237.500,00 

56.700,00 

558.900,00 

 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «МИЛИВОЈ ОМОРАЦ» 

ИЂОШ 
 

  

1.  Укупна површина стaкла 

 до 4мм 40 м2,  

изопан 400м2, 

копилит   м2  

армирано лексан 138,20м2  

 

62.000,00 

1.380.000,00 

 

559.710,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «МОРА КАРОЉ» САЈАН 
 

 

  

1.  Укупна површина стaкла  

до 4мм 21м2, 

 

од 6 мм 10м2  

армирано 0,81м2  

копилит 130 м2 

вакумирано 71,5 м2 

32.550,00 

 

30.500,00 

 

3280,50 

1.625.000,00 

246.675,00 

 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    
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О.Ш. «ПЕТАР КОЧИЋ» НАКОВО  
  

1.  Укупна површина стaкла 

 до 4мм 550м2,  

 од 6мм 20 м2  

 армирано 1м2  

 

852.500,00 

61.000,00 

4.050,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «СВЕТИ САВА» КИКИНДА  
  

1.  Укупна површина стaкла 

 до 4мм 908м2,  

 од 6мм  26м2 

 армирано 63м2,  

 изопан 460м2, 

 копилит 109м2  

 

1.407.400,00 

79.300,00 

255.150,00 

1.587.000,00 

1.362.500,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «СЛАВКО РОДИЋ» 

Б.В.СЕЛО 
 

  

1.  Укупна површина стакла  

до 4мм 390м2, 

изопан 60 м2,  

копилит 200м2, 

армирано 3м2 

 

604.500,00 

207.000,00 

2.500.000,00 

12.150,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш. «ФЕЈЕШ КЛАРА» 

КИКИНДА 
 

  

1.  Укупна површина стaкла 

 до 4мм 400м2,   

од 6мм 70м2,  

изопан 21м2,  

армирано 15м2 

 

620.000,00 

147.000,00 

72.450,00 

60.750,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш.«6.ОКТОБАР» КИКИНДА  
  

1.  Укупна површина стaкла 

 до 4мм 120м2,  

армирано 62м2 

орнамент 2м2, 

 

186.000,00 

251.100,00 

4.300,00 

  

 Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

О.Ш.«СЛОБОДАН МАЛБАШКИ» 

КИКИНДА 
 

  

1.  Укупна површина стaкла до 201.500.00   
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4мм 130м2  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ 

ШКОЛА 

   

1.  Укупна површина стакла 

 до 4мм 30м2,  

 4 мм 10 м2 

 

46.500,00 

21.000,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
 

  

1.  Укупна површина стакла 

 од 6мм  термопак 98 м2 298.900.00 
  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КИКИНДА  
  

01.04.1

1 

Укупна површина стaкла 

 до 3мм 885   

 до 6мм 400 м2 

 термопан 4+9+4 500 м2 

до 4 мм 200м2 

армирано 6/7 

 

1.327.500,00 

920.000,00 

1.620.000,00 

 

380.000,00 

856.800,00 

  

. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

СС ШКОЛА „МИЛОШ 

ЦРЊАНСКИ“ КИКИНДА 
 

  

1.  Укупна површина стакла 

 до 4мм 245м2,  

 преко 4мм 470 м2 

до 4мм  изопан 265м2,  

 

514.500,00 

1.363.000,00 

1.113.000,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

ГИМНАЗИЈА «ДУШАН 

ВАСИЉЕВ» КИКИНДА 

   

1.  Укупна површина стaкла oд 

3мм 150м2  

армирано 10 м2 

рељефно 60м2 

 

          187.500,00 

            23.000,00 

            81.000,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):  
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 

ШКОЛА КИКИНДА 
 

  

1.  Укупна површина стaкла до 

4мм 338,92м2 

армирано стакло 6,35 м2 

изопан 78,12м2 

орнамент стакло 4,85 м2 

орнамент изопан 2,78м2 

 

525.326,00 

25.717,50 

269.514,00 

10.427,50 

9.591,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    
 Укупно:    

        СЦ «Језеро» Кикинда 
 

  

1.  Укупна површина стaкла  до   

4мм 104м2 

армирано стакло 24 м2 

рељефно стакло 11 м2 

стакло преко 4 мм 305 м2 

термопан   140 м2 

копилит  100 м2 

лексан    2133 м2 

 

197.600.00 

86.400,00 

20.240,00 

945.500,00 

441.000.00 

550.000.00 

5.332.500.00 

 

 

 

 

 

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

 Укупно:    

ПУ «Драгољуб Удицки» Кикинда    

1. Укупна површина стaкла до 

6мм  1.765,89м2 

вакум стакло 511,10 м2 

армирано стакло 35 м2 

 

 

дебље стакло за сто 1,15m2 

 

 

 

 

 

ОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.355.400.00 

1.609.965,00 

 

253.890.00 

 

 

2.645,00 

 

       

 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

 Укупно:    

Народно позориште Кикинда 
 

  

1.  Укупна површина стaкла 

преко 4мм 2м2 

стакло до 4 мм 89.82 м2 

изопан 4.16м2 

 

6.193,00 

169.149,02 

18.075,20 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО): `   

 Укупно:    

Културни центар Кикинда 
 

  

1.  Укупна површина стaкла од 1.937.628,00   
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4мм 932м2 

Призма 18,85 м  
 157.849,90 

2. Попуст  

 

  

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО):    

 

 

Укупно:    

 

       «Терра» Кикинда  
  

 

 

1.  

 

Укупна површина стaкла до 

4мм 57.86м2 

термопан стакло14.15 м2 

 

 

89.683,00 

 

48.562,80 

 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО): `   

 Укупно:    

Народни музеј Кикинда  
  

1.  Укупна површина стaкла до 

3мм 370м2 

изопан 360 м2 

памфлекс 6мм стакло 

60,08м2  

         425.500,00 

         900.000,00 

 

         192.256,00 

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО): `   

 Укупно:    

 

Народна библиотека “Јован 

Поповић” Кикинда 
 

  

1.  Укупна површина стaкла до 

3мм 220м2  
         264.000,00 

          

  

2. Попуст    

3. Укупно (без ПНПНО):    

4. Укупно (са ПНПНО): `   

 Укупно:    
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Г. 
ОДГОВОРНОСТ ИЗ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Сума 

Осигурања 

Месечна 

премија 

Премија за 

период од годину 

дана 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ К И К И Н Д А 

    

1. Грађанско правна одговорност 

осигураника за штете услед 

смрти, повреде тела или 

здравља као и уништења или 

оштећења ствари трећих 

лица,ОГРАНИЧЕНА НА 

УЈЕДЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА. 

-60.000,00 дин 

по осигураном 

случају и  

-1.500.00,00 

дин за све 

случајеве у 

години 

осигурања 

 

   

2. Попуст     

3. Укупно (без ПНПНО):     

4. Укупно (са ПНПНО):     

 

 

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

МЕСЕЧНА 

ПРЕМИЈА 

ПРЕМИЈА ЗА 

ПЕРИОД ОД 

ГОДИНУ ДАНА 

без ПНПНО са ПНПНО без ПНПНО са ПНПНО 

 

A 

 

ЦИВИЛ - ПОЖАР 

 

    

 

Б 

 

ЦИВИЛ – ЛОМ 

МАШИНА 

 

    

 

В 

 

ЦИВИЛ – ЛОМ 

СТАКЛА 

 

    

Г 

ОПШТА 

ОДГОВОРНОСТ ИЗ 

ДЕЛАТНОСТИ 

  

  

 
Време трајања услуге осигурања  је од 01.05.2015. до 01.05.2016. године. 

 
 
                                                        ПОНУЂАЧ 
 
 Место и датум:                                         
                                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 34/2015 

страна 29 од 48 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
       Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 
 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1. Закона); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона); 
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);  
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона); 
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона); 
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 
(чл. 75. ст. 2. Закона); 

 
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Нема додатних услова. 
 
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4. 

 
 
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА: 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни  
обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно. 
 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
И 76. ЗАКОНА: 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о 
испуњености  обавезних и додатних услова за учешће. 
 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача 
све доказе о испуњености  обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4.,  Подизвођачи 
нису дужни да испуњавају додатне услове. 

 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе 
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. 

до 4., а додатне услове испуњавају заједно.  
 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4. 

 
Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке - услуге осигурања имовине Општине Кикинда и буџетских корисника број ЈН 
34/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку,и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине; 
 
Место:_____________                                                                                             Понуђач: 
 
Датум:_____________                                                        М.П.                                _____________________ 
                                                       
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача,дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне 
набавке услуге осигурања имовине за потребе Општине Кикинда и буџетских корисника 
број ЈН 34/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 
 
Место:_____________                                                                                          Подизвођач: 
 
Датум:_____________                                           М.П.                                   _____________________                                    
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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  V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК: 
            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуге осигурања имовине за потребе 
Општине Кикинда и буџетских корисника, ЈН бр. 34/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.06.2015. године. до 10 
часова. 
Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе: 

ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА ОРИГИНАЛ/КОПИЈА 

Изјава понуђача о испуњавању услова из 
чл. 75. Закона у поступку јавне набавке 
мале вредности 

Понуђач  Оригинал  

Важећа дозвола за обављање послова 
осигурања 

НБС Копија 

Изјава подизвођача о испуњавању услова 
из чл. 75. закона у поступку јавне набавке 
мале вредности (ако има подизвођача) 

Подизвођач  Оригинал  

Остала потребна документа: 

Техничке карактеристике 
(Спецификација) 

Понуђач попуњава, 
потписује и печатира 

Поглавље III  из 
конкурсне 

документације 

Образац понуде  
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље VI  из 
конкурсне 

документације 

Модел уговора 

Понуђач попуњава, 
потписује и печатира-

чиме потврђује да 
прихвата све елементе 

Модела уговора 

Поглавље VII  из 
конкурсне 

документације 

Образац трошкова припреме понуде 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље VIII  из 
конкурсне 

документације 

Образац Изјаве о независној понуди 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље IX  из 
конкурсне 

документације 

 

 Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и  празна поља у 
тексту, да ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места. 

 
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

Понуда по партијама није могућа.  
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4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  
 

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ: 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских 
добровољаца 12, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине за потребе Општине Кикинда 
и буџетских корисника ЈН бр. 34/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине за потребе Општине Кикинда 
и буџетских корисника ЈН бр. 34/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине за потребе Општине Кикинда 
и буџетских корисника ЈН бр. 34/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине за потребе Општине 
Кикинда и буџетских корисника ЈН бр. 34/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 

 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само 
једну понуду.     

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу 
и наводи назив и седиште подизвођача у Обрасцу понуде (поглавље VI), тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач 
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може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.  
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи 
податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено 
солидарно. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања  

 

Плаћање ће се вршити у 12 месечних рата. Време трајања услуге осигурања  је од 01.05.2015. до 

01.05.2016. године. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним 

техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ: 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без ПДВ. 
 Уговорена цена се може  мењати за време периода важења уговора. Цене нафтних 
деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са законом и подзаконским актима. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУБЛАГОВРЕМЕНОДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија-Пореска управа.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 

Нема финансијског обезбеђења. 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или 
на e-mail адресу javne.nabavke@kikinda.org.rs  тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 20/2015. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА: 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ: 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке 
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“. 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ: 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену за одговорност из делатности.  

 
19. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA 
ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 0230/410-195 или 
препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике 
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у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права 
долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана 
од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликомподношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на којусе односи, корисник: Буџет 
Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 
 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР:  
Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку: услуге осигурања имовине , бр. ЈН 
34/2015 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
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3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 
Адреса: 

 

 
 
Матични број: 

 

 
 
Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 
 
Име особе за контакт: 

 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 
Адреса: 

 

 
 
Матични број: 

 

 
 
Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 
 
Име особе за контакт: 

 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 
Адреса: 

 

 
 
Матични број: 

 

 
 
Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 
 
Име особе за контакт: 

 

2) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 
Адреса: 

 

 
 
Матични број: 

 

 
 
Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 
 
Име особе за контакт: 

 

3) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 
Адреса: 

 

 
 
Матични број: 

 

 
 
Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 
 
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Осигурање имовине (грађевински објекти и опрема) 
Општинске управе општине Кикинда, средњих и основних школа на територији општине 
Кикинда, предшколске установе „Драгољуб Удицки“, установа културе на територији 
општине Кикинда, СЦ „Језеро“, Центру за стручно усавршавање  Кикинда и Центру за 
пружање услуга социјалне заштите Кикинда 
 
 

 
 
 

 

ЦИВИЛ – ПОЖАР 
+ 

ЦИВИЛ–ЛОМ МАШИНА 
+ 

 ЦИВИЛ – ЛОМ СТАКЛА 
+ 

             ОПШТА ОДГОВОРНОСТ ИЗ 
             ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПРЕМИЈА ЗА ПЕРИОД  
ОД ГОДИНУ ДАНА 

 
УКУПНО (БЕЗ ПНПНО): 

 

 
УКУПНО (СА ПНПНО): 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА НА 12 МЕСЕЧНИХ РАТА 

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
Понуђач је дужан да у понуди 
назначи Рок важења понуде 

 

 
Уписати рок важења понуде ___________ 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 

30 дана од дана отварања понуда 

 
 
 
 
 

 

                 Датум                                                                                                                Понуђач 
М. П. 

      __________________________                                                                                 ______________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА КИКИНДА 
БРОЈ: _________________ 
ДАНА: ________________. године 
КИКИНДА 
 

У Г О В О Р  
О ___________________________________ 

 
 
 Закључен дана ______________. године, између: 
 
 Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   
 ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  
 коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац)  

     
  и 

  
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  
 ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  
Број рачуна:________________, Назив банке: 
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: вршилац услуга). 

 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог Уговора је услуга осигурања имовине за потребе Општине Кикинда и буџетских 
корисника. 
Наручилац за потребе oпштине Кикинда код вршиоца услуге осигурава имовину (грађевинске 
објекте и опрему, и одговорност из делатности) Општинске управе општине Кикинда, средњих 
и основних школа на територији општине Кикинда, предшколске установе „Драгољуб 
Удицки“,установама културе, СЦ „Језеро“ Кикинда, Центру за стручно усавршавање  Кикинда и 
Центру за пружање услуга социјалне заштите према спецификацији из понуде која чини 
саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
 

Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012 и 14/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца дана _______2015. године, спровео поступак јавне 
набавке мале вредности услуге осигурања имовине за потребе општине Кикинда и буџетских 
корисника. 
 

Члан 3. 
 
Вршилац услуге је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем 
______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде. 
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Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012 и 14/2015), на основу понуде вршиоца услуге и Одлуке о додели уговора бр. __________ 
од __________ године изабрао вршиоца услуге за услуге осигурања имовине. 
 

Члан 4. 
 
Вршилац услуге ће предметну услугу осигурања имовине вршити самостално. 
 
АЛТЕРНАТИВА 
 
Вршилац услуге ће подизвођачу/има _______________________________________________________ 
поверити вршење следећих услуга: 
-____________________________________________________________________________________, 
-____________________________________________________________________________________, 
-____________________________________________________________________________________, 
Вршилац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 
Вршилац услуге је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ 
код подизвођача ради увида у извршење уговора. 
 
АЛТЕРНАТИВА 
 
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 
-____________________________________________________________________________________, 
-____________________________________________________________________________________, 
-____________________________________________________________________________________ 
 За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 
 

Члан 5. 
 

Вршилац услуге се обавезује да ће обавезе из уговора о осигурању имовине _______________ 
извршавати на основу спецификације из понуде за период од 01.05.2015. до 01.05.2016.  
 

Члан 6. 
 

Наручилац се обавезује да исплати годишњу премију осигурања за услугу осигурања имовине 
из члана 1. овог Уговора у износу од ______________ динара (и словима: _________________________) без 
ПДВ односно ___________________ динара (и словима: ________________________) са урачунатим ПДВ. 
 

Члан 7. 
 

Наручилац се обавезује да ће исплата средстава из члана 6. Овог Уговора вршити на следећи 
начин __________________________________. 
 
 

Члан 8. 
 

Уговор важи од 01.05.2015. до 01.05.2016. године. 
 

Члан 9. 
 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
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Члан 10. 

 
Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

 понуда вршиоца услуга 
 спецификација 

 
Члан 11. 

 
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, 
вансудским путем, уколико: 

 вршилац услуге не исплати премију у случају штете 

 вршилац услуге, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора 
У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.  
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена 
законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода 
буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења. 
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуга исплатити све 
трошкове које је имао до датума раскида уговора. 
Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора без навођења посебног разлога. 
 

Члан 12. 
 

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно. 
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у 
Кикинди. 
 

Члан 13. 
 

Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале. 
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) 
за своје потребе.  
 

ОПШТИНА КИКИНДА                                                             _________________________ 
  председник Општине                                                          
      Павле Марков                                                                               _________________ 
                                                                  ПОНУЂАЧ 
 Место и датум:                                        
                                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке.  

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да 
прихвата наведени модел. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 

 
 
                Датум:                                                                                                Понуђач 
                                                                              М.П. 
 
 ___________________________                                                                             _________________________      



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 20/2015 

страна 48 од 48 

 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавку мале вредности - услуге осигурања за потребе Општине Кикинда и буџетских 
корисника ЈН бр. 34/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

         Датум:                                                                                                           Понуђач 
                                                                              М.П. 
 
___________________________                                                             _________________________ 

 
 
Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


