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ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

О б ј а в љ у ј е 

 

Обавештење  

о закљученим уговорима 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), након спроведеног отвореног поступка по позиву за подношење понуда бр. 120, 

објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 06.02.2019. 

године, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа за јавну набавку услуга: 

ОСИГУРАЊЕ 2018. год.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- услуге осигурања – 66510000; 

- услуге осигурања од незгода – 66512100; 

- услуге осигурања од одговорности – 66516000; 

- услуге осигурања моторних возила – 66514110; 

- услуге осигурања имовине – 66515200; 

 

Критеријум за оцењивање понуда: најниже понуђена цена.  

 

Број примљених понуда: по 1 (једна) за сваку наведену партију. 

 

Уговори су закључени за партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, са осигуравачем: 

 

„ДДОР НОВИ САД“ а.д.о.  

Нови Сад, Бул. Михајла Пупина бр. 8 

МБ: 08194815; 

ПИБ: 101633677;  

Одговорно лице: Марија Грубор 

 

- Партија број 1: Осигурање лица  

 

Процењена вредност:  4.885.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност: 4.660.416,00 дин. 

 

Понуђена цена:      Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша: 4.660.416,00 дин.    - Највиша: 4.660.416,00 дин.  

- Најнижа: 4.660.416,00 дин.    - Најнижа: 4.660.416,00 дин.  

 

- Партија број 2:  Осигурање одговорности из делатности 

 

Процењена вредност:    945.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност:   780.420,00 дин. (са порезом на премију) 

 

Понуђена цена (са порезом на премију):    Понуђена цена код прихватљивих понуда (са порезом 

                                                                           на премију):  

- Највиша: 780.420,00 дин.                   - Највиша: 780.420,00 дин.   

- Најнижа: 780.420,00 дин.                  - Најнижа: 780.420,00дин.  
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- Партија број 3: Осигурање имовине – ШГ „Сремска Митровица“ Ср. Митровица 

 

Процењена вредност износи:  1.150.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност износи: 1.099.832,00 дин. (са порезом на  премију) 

 

Понуђена цена (са порезом на премију):    Понуђена цена код прихватљивих понуда (са порезом 

                                                                           на премију):  

- Највиша: 1.099.832,00 дин.   - Највиша: 1.099.832,00 дин.  

- Најнижа: 1.099.832,00 дин.  - Најнижа: 1.099.832,00 дин.  

  

 

- Партија број 4: Осигурање имовине – ШГ „Сомбор“ Сомбор 

 

Процењена вредност износи:    1.200.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност износи:     716.423,00 дин. (са порезом на премију)  

 

Понуђена цена (са порезом на премију):    Понуђена цена код прихватљивих понуда (са порезом 

                                                                           на премију):  

- Највиша: 716.423,00 дин.                            - Највиша: 716.423,00  дин.  

- Најнижа: 716.423,00 дин.                - Најнижа: 716.423,00 дин.  

 

-  Партија број 5: Осигурање имовине – ШГ „Нови Сад“ Нови Сад    

 

Процењена вредност износи:  1.000.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност износи:   476.476,00 дин. (са порезом на премију) 

 

Понуђена цена (са порезом на премију):    Понуђена цена код прихватљивих понуда (са порезом 

                                                                           на премију):  

- Највиша: 476.476,00 дин.                            - Највиша: 476.476,00 дин.  

- Најнижа: 476.476,00 дин.                 - Најнижа: 476.476,00 дин.  

 

-  Партија број 6: Осигурање имовине – ШГ „Банат“ Панчево 

 

Процењена вредност износи:  1.300.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност износи: 1.067.946,00 дин. (са порезом  на премију)  

 

Понуђена цена (са порезом на премију):    Понуђена цена код прихватљивих понуда (са порезом 

                                                                           на премију):  

- Највиша: 1.067.946,00 дин.                 - Највиша: 1.067.946,00 дин.  

- Најнижа: 1.067.946,00 дин.                 - Најнижа: 1.067.946,00 дин.  

 

-  Партија број 7: Осигурање имовине – „Војводинашуме-Ловотурс“  

 

Процењена вредност износи:  200.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност износи:   44.441,00 дин. (са порезом на премију)  

 

Понуђена цена (са порезом на премију):    Понуђена цена код прихватљивих понуда (са порезом 

                                                                           на премију):  

- Највиша: 44.441,00 дин.                             - Највиша: 44.441,00 дин.  

- Најнижа: 44.441,00 дин.                 - Најнижа: 44.441,00 дин.  
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-  Партија број 8: Осигурање имовине - Дирекција ЈП, Петроварадин 

 

Процењена вредност износи:  400.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност износи: 316.329,00 дин. (са порезом на премију)    
 

Понуђена цена (са порезом на премију):    Понуђена цена код прихватљивих понуда (са порезом 

                                                                           на премију):  

- Највиша: 316.329,00 дин.                           - Највиша: 316.329,00 дин.  

- Најнижа: 316.329,00 дин.                 - Најнижа: 316.329,00 дин.  

 

 

-   Партија број 9: Осигурање возила 

 

Процењена вредност износи:  9.735.000,00 дин. (без ПДВ-а) 

Уговорена вредност износи: 9.444.036,85 дин. (са порезом на премију)     
 

Понуђена цена (са порезом на премију):    Понуђена цена код прихватљивих понуда (са порезом 

                                                                           на премију):  

- Највиша: 9.444.036,85 дин.                      - Највиша: 9.444.036,85 дин.  

- Најнижа: 9.444.036,85 дин.                - Најнижа: 9.444.036,85 дин.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.03.2019. год. 

Датум закључења свих наведених уговора:   29.03.2019. год. 

 

Период важења уговора: на период од годину дана, а најдуже до окончања уговорних обавеза. 

 

Основ за измену наведених уговора: 

Измене и допуне свих наведених уговора могуће су само у складу са ЗЈН из нарочито оправданих 

и објективних околности, датих у писаном облику, уз сагласност обе уговорне стране. Дата је 

могућност продужења рока важности уговора најдуже до закључења уговора у новом поступку 

јавне набавке, а такође и могућност повећања обима набавке до 5% вредности првобитно 

закљученог уговора, у складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН.  

 

 

Контакт особа: 

- Сабина Декански, дипл.агроек. - председник комисије, тел: 022/622-111. 


