
 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Покрајинска влада                     
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 47 50 F: +381 21 557 004 
www.uprava.vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 404-198/2013 
 

ДАТУМ: 24. јула 2014. године 

 

 На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012) 

 директор Управе за заједничке послове покрајинских органа 

 д о н о с и 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.НАЗИВ НАРУЧИОЦА: 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

 

2.АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 

 

21000 Нови Сад Булевар Михајла  Пупина 16. 

 

3.ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: 

 

www.uprava.vojvodina.gov.rs линк Јавне набавке 

 

4.ВРСТА НАРУЧИОЦА: 

 

орган државне управе 

 

5.ВРСТА ПРЕДМЕТА: 

 

услуге 

 

6.ЗА ДОБРА И УСЛУГЕ: ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ 

ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

 

услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за 

период 01.01.2014. – 31.12.2014.године, и то: 

1.Осигурање запослених од последица несрећног случаја – незгоде  

2.Осигурање од ризика пожара и неких других опасности, са допунским ризицима    

3.Осигурање опреме, инвентара и слично од провалне крађе и разбојништва  

4.Осигурање уметничких слика, биста и књига од провалне крађе и разбојништва  

5.Осигурање новца и других новчаних вредности у гвозденим благајнама  

6.Осигурање новца и других новчаних вредности у преносу и превозу  

7.Осигурање стакла од лома   



8.Осигурање машина од лома и неких других опасности, према Спецификацији тачка 8. 

9.Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја  

10.Комбиновано осигурање покретне технике  

11.Каско осигурање моторних возила  

12.Прикључна незгода –возачи и путници  

13.Осигурање одговорности власника или корисника моторног возила на штету 

причињену 3-ћим лицима, 

а према Техничким спецификацијама. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

66510000 – Услуге осигурања  

66512100 – Услуге осигурања од незгоде  

66514100 – Услуге осигурања у превозу 

66514110 – Услуге осигурања моторних возила 

66515100 – Услуге осигурања од пожара 

66515200 – Услуге осигурања имовине 

66515400 – Услуге осигурања од временских непогода 

66516100 – Услуге осигурања од одговорности моторних возила 

Назив и ознака из допунског речника: SB01 – за осигурање 

 

 

7.ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА: 

 

27.520.916,00 динара без пореза 

 

8.ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА: 

 

27.727.593,62 динара без пореза 

 

9.ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА, УЗ ИЗВОД ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОПИСА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ОСНОВ 

ЗА ИЗМЕНУ: 

 

Чланом 115. став 1. ЗЈН регулисано је да након закључења уговора о јавној 

набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената 

уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у 

конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописом. 

С обзиром да се ради о објективним  разлозима који су таквог карактера да би 

се тицали свих понуђача који су учествовали  у конкретном поступку јавне набавке, и 

то тако да би свако од њих био принуђен да због тих разлога промени понуђену цену, а 

који су претходно јасно и прецизно предвиђени Конкурсном документацијом Наручилац 

је, ценећи да су се стекли законом прописани услови за промену цене   дозволио 

понуђачу/добављачу са којим је закључен уговор о ЈН да то учини.  

Управни одбор Удружења осигуравача Србије, по прибављеној сагласности НБС, 

донео је нову минималну тарифу премија осигурања за осигурање власника моторних 

возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, која је ступила на снагу 

01.07.2014.године. 

Добављач - „ДДОР НОВИ САД АДО“ из Новог Сада доставио је дана 

09.07.2014.године допис којим нас обавештама о ступању на снагу нове тарифе 

премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете причињене 

трећим лицима, са прегледом премија осгурања по основном (IV) премијском степену за 

путничка и теретна возила. 



Конкурсном документацијом за јавну набавку услуге – осигурање имовине АП 

Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. – 

31.12.2014.године, у отвореном поступку, ЈН ОП 33/2013, број 404-198/2013, у делу 6) 

тачка 10) назначено је: 

„До промене укупно уговорене вредности (цене – премије осигурања) током 

периода важења Уговора може доћи мењањем на више или мање у следећим 

случајевима:  

-услед доношења нових Законских одредби који регулишу делатност осигурања,  

-услед промене висине премије за имовину под редним бројем 13. из 

Спецификације и  обавезног осигурања возила због значајних промена цена и услова 

на тржишту. 

До промене укупно уговорена вредности у напред наведеним случајевима може 

доћи  на образложени захтев уговорне стране која предлаже промену висине премије.“ 

У Моделу уговора, део 8) КД, у члану 2. став 4. и 5. регулисано је: 

„Укупно уговорена вредност се може током периода важења Уговора мењати на 

више или мање у следећим случајевима: 

-услед доношења нових Законских одредби које регулишу делатност осигурања,  

-услед промене висине премије за имовину под редним бројем 13. из 

Спецификације и  обавезног осигурања возила због значајних промена цена и услова 

на тржишту. 

До промене укупно уговорена вредности у случајевима из става 3. овог члана 

може доћи  на образложени захтев уговорне стране која предлаже промену висине 

премије.“ 

Уговором о јавној набавци  услуге – осигурање имовине АП Војводине и 

запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године, Редни 

број ЈН ОП 33/2013, закљученим између Управе за заједничке послове покрајинских 

органа и „ДДОР НОВИ САД АДО“ из Новог Сада, ул.Булевар Михајла Пупина бр. 8,  

закљученим 19.12.2013. за период од једне године - 01.01.2014. (почев од 00 часова) -

31.12.2014.године (до 24 часа), чланом 2. став  1. регулисано је: 

„Укупна уговорена вредност (цена – премија осигурања) за услуге из члана 1. 

овог уговора износи 27.520.916,00 динара без пореза односно  28.354.131,60 динара 

за порезом.“ 

У ставу 2. истог члана под редним бројем 13. - Осигурање одговорности 

власника или корисника моторног возила на штету причињену 3-ћим лицима, према 

Спецификацији тачка 13, јединична цена – пермија осигурања без пореза, за ту врсту 

осигурања, износ 1.309.970,00 динара. 

Ставом 3. и 4. члана 2. Уговора регулисано је: 

„Укупно уговорена вредност се може током периода важења Уговора мењати на 

више или мање у следећим случајевима: 

-услед доношења нових Законских одредби које регулишу делатност осигурања,  

-услед промене висине премије за имовину под редним бројем 13. из 

Спецификације и  обавезног осигурања возила због значајних промена цена и услова 

на тржишту.“ 

Како су од 01.07.2014.године повећане тарифе премија за осигурање власника 

моторних возила од одговорности за штете причињење трећим лицима, потребно је да  

Управа за заједничке послове покрајинских органа измени у Уговору премије 

осигурања за врсту осигурања под редним бројем 13. - Осигурање одговорности 

власника или корисника моторног возила на штету причињену 3-ћим лицима за износ 

од 206.677,62 динара без пореза односно 217.011,50 динара са порезом, што 

аутоматски повећама укупно уговорену вредност Уговора са 27.520.916,00 динара без 

пореза на 27.727.593,62 динара без пореза одннсно са 28.354.131,60 динара са 

порезом на 28.571.143,10 динара са порезом. 



С обзиром на наведено стекли су се услови за доношење Одлуке о измени 

уговора о јавној набавци услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у 

покрајинским органима за период 01.01.2014. – 31.12.2014.године, Редни број ЈН ОП 

33/2013, закљученим између Управе за заједничке послове покрајинских органа и 

„ДДОР НОВИ САД АДО“ из Новог Сада, ул.Булевар Михајла Пупина бр. 8  ,закључени 

19.12.2013. за период од једне године - 01.01.2014. (почев од 00 часова) -

31.12.2014.године (до 24 часа). 

 

10.ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

 

Члан 2. став 1. Уговора о јавној набавци услуге – осигурање имовине АП 

Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2014. – 

31.12.2014.године 

 без пореза са порезом 

А Укупно уговорена вредност (цена – 

премија осигурања)  

ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

27.520.916,00 28.354.131,60 

Б ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА 27.727.593,62 28.517.143,10 

Члан 2. став 2. ред.бр.13  Уговора о јавној набавци услуге – осигурање 

имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 

01.01.2014. – 31.12.2014.године (осигурање одговорности власника или 

корисника моторног возила на штету причињену трећим лицима, према 

спецификацији тачка 13.) 

1 Уговорена цена – премија 

осигурања 

1.309.970,00 1.375.468,50 

2 Извршење до 10.07.2014.године 779.479,00 

3 Остатак (1-2) 595.989,50 

4 Према новој тарифи потребно до краја године 813.001,00 

5 Средства која недостају до краја 

године (4-3) 

206.677,62 217.011,50 

 УКУПНО (1+5) 1.516.647,62 1.592.480,00 

 

 

11.Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и 

доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институтцији. 

 

 

 

 

        ДИРЕКТОР 

           Добривоје Антонић 


