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ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: ЈП "Војводинашуме" 
Адреса наручиоца: 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 
Интернет страница наручиоца: www.vojvodinasume.rs 
Врста наручиоца: Државна јавна предузећа 
Врста предмета: услуге 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 
ОСИГУРАЊЕ за 2014. годину 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

-  услуге осигурања - 66510000; 
             -  услуге осигурања од незгоде – 66512100; 
             - услуге осиурања од одговорности – 66516000; 
             -  услуге осиурања имовине – 66515200; 
             - услуге осиурања моторних возила – 66514110. 

 
Првобитна вредност уговора:  

 
- Партија бр. 1 (Осигурање лица): 2.837.610,00 дин; 
- Партија бр. 2 (Осигурање одговорности из делатности): 313.067,00 дин. (са порезом); 
-    Партија бр. 3 (Осигурање имовине – Дирекција ЈП „Војводинашуме“): 
     220.670,00 дин. (са порезом); 
- Партија бр. 4 (Осигурање имовине – ШГ „Сремска Митровица“): 1.138.213,00 дин. (са 

порезом); 
- Партија бр. 5 (Осигурање имовине – ШГ „Банат“ Панчево): 924.240,00 дин.  
     (са порезом); 
- Партија бр. 6 (Осигурање имовине – ШГ „Нови Сад“ Нови Сад): 1.394.507,00 дин. (са 

порезом); 
- Партија бр. 7 (Осигурање имовине – ШГ „Сомбор“ Сомбор): 316.600,00 дин.  
     (са порезом); 
- Партија бр. 8 (Осигурање имовине – „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин): 

81.596,00 дин. (са порезом); 
- Партија бр. 9 (Осигурање возила): 6.245.068,00 дин. (са порезом). 

  
Измењена вредност уговора: НЕМА 

 
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег 
прописа у којима се налази основ за измену: 
Уговори за осигурање закључени су на годину дана, са могућношћу анексирања уговора у складу 
са Законом о јавним набавкама. 
 
Обзиром да исти престају да важе дана 13.11.2015.год. те да је у међувремену,  дана 
27.10.2015.године покренут отворени поступак за јавне набавку услуга - осигурање за 2015. годину 
– по партијама, са циљем закључења уговора са понуђачем коме буде додељен уговор, наручилац 
из законских и објективних разлога има обавезу да продужи трајање постојећих уговора до 
окончања поступка покренуте јавне набавке, односно до закључења нових уговора за услуге 
осигурања. 
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Наиме, по основу колективног уговора код послодавца, наручилац има обавезу уговорања 
колективног осигурања за све запослене, те сходно великом броју запослених и осигураним 
случајевима који су чести у делатности којом се предузеће бави, ова  обавеза послодавца је 
објективно неспорна, узимајући у обзир велику штету коју би послодавац претрпео за период без 
уговореног осигурања по овом основу. 
 
Даље, Правилником о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим 
условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте организованог 
путовања (,,Сл. гласник РС,, бр.50/2012 и 44/2013) прописана је обавеза осигурања као гаранција 
путовања за случај инсолвентности организатора. Како наручилац у својој организационој 
структури има туристичку агенцију ЈП ,,Војводинашуме“ која се бави организацијом путовања, 
тренутна законска решења у том случају налажу обавезу наведеног осигурања, те је неизбежна 
обавеза предузећа да обезбеди полису осигурања по овом  основу. 
 
Такође, Закон о обавезном осигурању у саобраћају (,,Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 78/2011, 
101/2011, 93/2012 и 7/2013 - одлука УС) прописује видове обавезног осигурања у саобраћају које 
послодавац мора испоштовати, а које се односе на обавезно осигурање од аутоодговорнности за 
сва возила која су у власништву послодавца. 
 
Обзиром на све горе наведене законске обавезе и евентуалну штету коју би послодавац претрпео 
уколико би остао без уговореног осигурања лица, одговорности из делатности, возила и имовине, 
постоји потреба за анексирањем важећих уговора о осигурању, до окончања  отвореног  поступка 
јавне набавке услуга осигурања за 2015. годину, који је у току.    

 
У  циљу могуће реализације истог, мења се чл. 8. Уговора, који гласи:  
 
„Овај уговор траје до закључења уговора у отвореном поступка за спровођење јавне набавке 
услуга: ОСИГУРАЊЕ за 2015. годину.“ 
 
У складу са наведеним, донета је одлука као у диспозитиву. 
 
Остале одредбе Уговора бр. 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039 и 5040, закључених дана 
13.11.2014. године о вршењу услуга: ОСИГУРАЊЕ за 2014. годину, остају  неизмењене. 
 
Остале информације: Одлука о измени уговора заведена је под бр. 1327 од 12.11.2015. 


