
  

 

 

 

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

На основу члана 57. став 1. и 2. 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 запослених (66510000 Услуге 

осигурања) 

 

Уговорена вредност: Укупна вредност Уговора износи 6.203.340,00 динара и 

обухвата за 1.430 запослених: годишњу премију осигурања за случајеве смрти 

услед несрећног случаја и инвалидитета услед несрећног случаја у укупном износу 

од 3.500.640,00 динара и годишњу премију осигурања за случајеве хируршких 

интервенција и тежих болести у укупном износу од 2.702.700,00 динара 
  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена – 

укупан износ годишњих премија осигурања за све запослене“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 15. јула 2016. године примљене су понуде три понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «GENERALI OSIGURANJE SRBIJA» a.d.o. Нови Београд је 

највиша понуђена премија осигурања и износи 14.999.985,00 динара, а понуда 

понуђача Akcionarsko društvo za osiguranje «UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE», 

Нови Београд је најнижа понуђена премија осигурања и износи 6.203.340,00 динара 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача Akcionarsko društvo za osiguranje «UNIQA NEŽIVOTNO 

OSIGURANJE», Нови Београд је једина понуђена прихватљива понуђена премија 

осигурања и износи  6.203.340,00 динара 

 

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 27.07.2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 23.08.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Akcionarsko društvo za osiguranje «UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE», Нови 

Београд, Улица Милутина Миланковића број 134г, матични број 20289414, ПИБ 

104990662, број рачуна 265-1040310000957-97, отворен код «RAIFFEISEN 

BANKA» A.D. BEOGRAD, телефон 064-89-19-423, које заступа директор 

Александра Бељић 

 

Период важења уговора:  

Рок важења уговора је годину дана од дана закључења Уговора 

 


