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Број:02-33-1/2021 

Датум: 05.02.2021.године 

На основу члана 27.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ бр.91/2019), службеник за набавке 
односно лице запослено на пословима набавки сачинило је  

ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 1/2021 

Молимо Вас да нам доставите ПОНУДУ за набавку услуге – осигурање објеката и опреме, за 
период  01.03.2021. – 01.03.2022. године. 

ОШ“Јосиф Маринковић“ из Новог Бечеја у 2021. Години осигурава следеће објекте и опрему: 

1.Грађевинске објекте – вредност- 41.420.924,19 

2.Опрема-вредност- 8.421.412,37 динара 

3.Рачунарска опрема – вредност -818.275,40 

За горе наведене објекте и опрему, молимо да доставите понуду за осигурање од:  

-Осигурање од пожара грађевинских објеката и опреме (плус излив воде на суму-750.000,00 
динара) 

-Осигурање од провалне крађе и разбојништво( на први ризик, на суму од  300.000,00 динара) 

-Осигурање од лома стакла( на први ризик, на суму од 150.000,00 динара) 

-Осигурање од лома машина (механичка опрема 10% од вредности грађевинских објеката и 
опрема – 2.022.374,76 динара) 

-Осигурање рачунара 

Са укључењем откупа амортизације и франшизе код одговарајућих  осигурања. 

Назив наручиоца:ОШ“Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј. 

Адреса: Јосиф Маринковић бр. 79, 23272 Нови Бечеј 

Врста поступка: набавка која не подлеже закону о ЈН 

Опис предмета набавке: осигурање објеката и опреме школе. 

Критеријум избора:број и врста осигураних случајева, новчани износ – висина накнаде за 
осигуране случајеве и једноставност начина наплате осигураних случајева. 

Понуда мора бити учињена јасно, изражена у динарима и са урачунатим порезом. 

Понуда се доставља лично на или поштом, у писменом облику, у затвореној коверти, са назнаком 

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 1/2021- НЕ ОТВАРАТИ“, до 23.02.2021. године у 14.00 часова на адресу 
ОШ“Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј 

Јосифа Маринковића бр. 79, 23272 Нови Бечеј 

Отварање понуда одржаће се 23.02.2021.године у 14.00 часова у просторијама школе. 
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Одговоре на питања и информације у вези са предметном набавком можете добити од секретара 
школе , сваког радног дана у периоду од 08.00 – 14.00 часова у школи или телефонским путем на 
број:023/771-041 

 

 

 

                                                                                                        СЕКРЕТАР ОШ“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ 

                                                                                                                        Миле Дрмоњић 

                                                                                              ________________________________________ 

 

 


