
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

објављује се: 

      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Осигурање новца у транспорту (ознака из 

Општег речника набавки: 66514000 – Осигурање робе у превозу и услуге 

осигурања у превозу). 

 

Уговорена вредност: Укупна уговорена вредност износи 2.000.000,00 динара без 

пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „ најнижа понуђена премијска 

стопа осигурања новца у транспорту “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 08. маја 2017. године примљене су понуде два понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – Главна филијала 

осигурања, транспорта и кредита» а.д.о. Београд је највиша понуђена са 

премијском стопом осигурања новца у транспорту, која покрива све транспортне 

ризике (against all risks) без франшизе, у износу од 0,0170 % од вредности 

пошиљке, а понуда понуђача «UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE» а.d.о. Нови 

Београд је најнижа понуђена са премијском стопом осигурања новца у транспорту, 

која покрива све транспортне ризике (against all risks) без франшизе, у износу од 

0,0150 % од вредности пошиљке. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ – Главна филијала 

осигурања, транспорта и кредита» а.д.о. Београд је највиша понуђена са 

премијском стопом осигурања новца у транспорту, која покрива све транспортне 

ризике (against all risks) без франшизе, у износу од 0,0170 % од вредности 

пошиљке, а понуда понуђача «UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE» а.d.о. Нови 

Београд је најнижа понуђена са премијском стопом осигурања новца у транспорту, 

која покрива све транспортне ризике (against all risks) без франшизе, у износу од 

0,0150 % од вредности пошиљке. 



  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема подизвођача. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 11.05.2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 12.06.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE» а.d.о. Нови Београд, ул. Милутина 

Миланковића бр. 134/Г, матични број 20289414, ПИБ 104990662, број рачуна 265-

1040310000957-97 код „RAIFFEISEN BANK“ AD Београд, телефон 011/2024-117, 

које заступа директор Бошко Димитријевић 

 

Период важења уговора:  

Рок важења уговора је годину дана почев од дана потписивања уговора. 

 


