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На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр.124/12), МГСИ-Дирекција за водне 
путеве доноси:  
 
 

ОДЛУКУ 
о измени уговора о јавној набавци  

 
 

МИНИСТАРСТВО  ГРАЂЕВИНАРСТВА,САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 

Услуга – услуга осигурања имовине и запослених 
 
Општи речник набавке: 66510000 – услуге осигурања  
 
Првобитна вредност уговора:  1.104.635,00 динара без пореза 
 
Измењена вредност уговора:   1.126.001,00 динара без пореза 
 
Објективни разлози за измену уговора, уз увид из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
. 
Народна банка као регулаторно тело у области осигурања моторних возила од 
аутоодговорности је дала сагласност на заједничке услове осигурања, премијски систем са 
јединственим основама премије осигурања и минималну тарифу (са бонус-малус 
системом), донете од стране Удружења осигуравача.  
Уговор о услузи осигурања имовине и запослених Дирекције закључен је дана 
07.07.2014.године на износ од 1.104.635,00 динара без пореза. Наведена цена се састоји од 
6 премија – предмета осигурања. Тачка 6 – осигурање аутоодговорности из Табеле 4 
конкурсне документације је дата у износу од 80.202,00 динара без пореза. Висина премије 
се поовећаваза износ од 21.366,00 динара, и иста се односи на повећање износа за тачку 6. 
Понуда је сачињена дана 25.јуна 2014.године, отварање понуда је било 26.јуна 
2014.године.  
Дана 01.јула 2014.године ступа на снагу Одлука о минималним тарифама за осигурање 
власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, са 
применом нових тарифа, која је у обавези да се примењује за сва осигуравајућа друштва 
која послују на територији Републике Србије, и која прописује нове минималне премијске 
стопе осигурања за премију обавезног осигурања од аутоодговорности и то на основу чл. 
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108. Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“ бр.51/2009, 
78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013-Одлука Уставног суда). 
По  основу насталих објективних разлога у области законске регулатива чија је примена 
обавезна  у односу на предмет уговора бр. 14/38-9 од 07.07.2014.године (закљученом по 
спроведеном поступку ЈН мале вредности бр. 23 – 09/2014 за услугу осигурања имовине и 
запослених Дирекције), неопходно је извршити измене овог уговора на основу члана 
115.Закона о јавним набавкама  
  
Изабрани понуђач „ДДОР“ НОВИ САД АДО Нови Сад, Филијала Београд је поднео 
захтев за изменом уговора, висине премије, дана 20. октобра 2014.године, заведено у 
Дирекцији 20. октобра 2014.године под бр. 14/38 - 10. 
 
 
Остале информације: 
Поступак доделе уговора за услугу осигурања имовине и запослених Дирекције је 
спроведен у поступку набавке мале вреднмости, бр. набавке 23-09/2014, објављен на 
Порталу управе и на интернет страни наручиоца дана 13. јуна 2014.године. 
 
 
 
 
 
        Директор 
 
 
                    Љубиша Михајловић 
 
 

 
 

 
 
 


