
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – Набавка услуга осигурања  

 ЈН II – 12/20 
(трећи квартал 2020.године) 

 
 

Адреса наручиоца: Назив,  адреса и интернет страница наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
ул.Данила Киша 8а, Бечеј 
www.vodokanal-becej.rs 
 

           Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета:  
Набавка услуга – Услуге осигурања.  
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
 
Предмет јавне набавке је набавка услуга осигурања зграда и имовине, услуга осигурања 
запослених од последица незгоде, услуга осигурања запослених за случај тежих болести и 
хируршких интервенција уз искључење каренце као и услуга каско осигурања. 
  
Ознака и назив из општег речника набавки: 66512000-услуге осигурања од незгоде и услуге 
здравственог осигурања, 66515000-услуге осигурања од штете или губитка и 66516000-услуге 
осигурања од одговорности. 
  

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност је 1.547.305,63 динара без пореза на неживотна осигурања. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је 1. 
 

Највиша понуђена цена односно највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.547.305,63 
динара без пореза на осигурање.  

Најнижа понуђена цена односно најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.547.305,63 
динара без пореза на осигурање. 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
- 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 09.07.2020.године.  



 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 14.07.2020.године. 
 

Основни подаци о понуђачу:  

Понуђач: „Дунав осигурање“ ад, Београд, ул. Булевар Ослобођења бр. 3, ГФО Нови Сад 

ПИБ: 100001958, матични број: 07046898,  

текући рачун: 360-1678-10 код МТС банке,  

директор: Бранислав Трифуновић 
 
Период важења уговора:  

Уговор се закључује на период од годину дана од дана обостраног потписивања уговора од 
стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора:  
Дефинисано у члану 6. Уговора, став 2-3, у складу са чланом 115., Закона о јавним набавкама.  
 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 21.07.2020.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 21.07.2020.године. 


