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Деловодни број: 20-0026/ЈН/19       
Датум: 09.07.2019 

 
Обавештење о закљученом уговору 

 
Услуге осигурања 
ЈНМВ бр. 16/2019 

 
1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке: 
Набавка услуге осигурања, закључењем уговора 
о пружању услуга осигурања.  
66510000 – услуге осигурања 

Редни број јавне набавке: 
16/2019  
(у Плану јавних набавки за 2019. годину: 1.2.2.) 

Процењена вредност јавне 
набавке без ПДВ-а: 2.920.000,00 рсд 

Вредност уговора без ПДВ-а: 2.829.706,04 рсд 

Вредност уговора са ПДВ-ом: 2.958.158,42 рсд  

 
2) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
3) Број примљених понуда: два 
4) Најнижа понуђена цена: 2.829.706,04 рсд (према члану бр. 126 Закона о јавним 

набавкама, једнаким понудама у погледу цене, сматрају се понуде у којима 
разлика у цени није већа од 3%, ко што је то у овом случају. У конкурсној 
документацији предметне јавне набавке, дефинисано је да у ситуацији у којој две 
или више понуде имају једнаке тржишне цене, наручиоц ће као најповољнију 
сматрати ону понуду која има најкраћи рок исплате штете. Пошто је понуђач 
Генерали Осигурање Србија а.д.о. у својој понуди понудио максимално 14 дана 
као рок за исплату штете, даје се предност том понућачу) 

5) Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.06.2019 
6) Датум закључења уговора: 03.07.2019 
7) Подаци о понуђачу: Генерали Осигурање Србија а.д.о., Владимира Поповића 8, 

11000, Нови Београд, ПИБ: 100001175, МБ: 17198319 
8) Период важења уговора: годину дана 
9) Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са чланом 

115. став 1. ЗЈН наручиоц може након закључења уговора о јавној набавци без 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора. У случајевима повећања цена, уговорне стране ће 
закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
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У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци 
наручиоц може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из 
објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени. Променом цене 
не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у 
уговору и конкурсној документацији. У том случају доноси се одлука о измени 
уговора. 

 


