
  

 
 

 
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: 

 
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 службених возила (66514110 – 
Услуге осигурања моторних возила) 
 
Уговорена вредност: Укупна премија осигурања за сва возила без обрачунатог 
пореза на премију неживотних осигурања износи 3.895.530,14 динара, односно  
4.090.306,64 динара са порезом на премију неживотних осигурања, за период од 
годину дана по спецификацији возила достављеној уз понуду (обавезно осигурање 
од аутоодговорности за свих 177 службених возила, као и ауто каско осигурање за 
58 возила) 

Критеријум за доделу уговора:  
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи понуђени укупан 
износ годишњих премија осигурања за сва возила“ 
 
Број примљених понуда:  
Благовремено до дана 11. марта 2019. године примљене су понуде од  два понуђача 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
Понуда понуђача «GENERALI OSIGURANJE SRBIJA» а.d.о. Нови Београд, је 
највиша понуђена и износи 5.365.089,90 динара за сва возила без обрачунатог 
пореза на премију неживотних осигурања, односно 5.643.608,19 динара са порезом 
на премију неживотних осигурања, а понуда понуђача «WIENER STADTISCHE 
OSIGURANJE» а.д.о. Нови Београд, је најнижа понуђена и износи 3.895.530,14 
динара без обрачунатог пореза на премију неживотних осигурања, односно  
4.090.306,64 динара са порезом на премију неживотних осигурања 
 
 
 
 



  

 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Понуда понуђача «GENERALI OSIGURANJE SRBIJA» а.d.о. Нови Београд, је 
највиша понуђена, прихватљива и износи 5.365.089,90 динара за сва возила без 
обрачунатог пореза на премију неживотних осигурања, односно 5.643.608,19 
динара са порезом на премију неживотних осигурања, а понуда понуђача 
«WIENER STADTISCHE OSIGURANJE» а.д.о. Нови Београд, је најнижа понуђена, 
прихватљива и износи 3.895.530,14 динара без обрачунатог пореза на премију 
неживотних осигурања, односно 4.090.306,64 динара са порезом на премију 
неживотних осигурања, иако су понуђене цене у обе понуде веће од процењене 
вредности јавне набавке, али нису веће од упоредивих тржишних цена 
 
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 10. маја 2019. године 
 
Датум закључења уговора:  
Уговор је закључен дана 24.06.2019. године 
 
Основни подаци о добављачу:  
«WIENER STADTISCHE OSIGURANJE» а.d.о. Нови Београд, Улица Трешњин цвет 
број 1, матични број 17456598, ПИБ 102608229, број рачуна 340-34018-17, отворен 
код «ERSTE BANK» A.D. Нови Сад, телефон 011/2209-814, које заступа директор 
сектора развоја екстерних канала продаје Горан Пецикоза 
 
Период важења уговора:  
Три године од дана закључења уговора 
 
 


