
ОШ"22. август" Буковац 

Трг жртава геноцида 1 

број: 393  

датум : 24.07.2018 

 

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама 

(Сл.гласник РС" бр.124/2012,14/15 I 68/15)  

 
ОШ"22. Август" Буковац 

Трг жртава геноцида 1 

 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ  

  , РЕДНИ БРОЈ ЈН МВ 02/2018- УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА, 

ЗАПОСЛЕНИХ И ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Наручилац: 

ОШ"22. август" Буковац 

Трг жртава геноцида 1 

ПИБ: 102145057 

МАТ.БРОЈ: 08066698 

Интернет страница: нема интернет страницу 

е – mail:osbukovac22avgust@open.telekom.rs 

Телефон: 021/826-020 

 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста : Услуге 

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга осигурања 

, Назив и ознака из општег речника: 

шифра  66510000- Услуге Осигурања 

 

Процењена вредност набавке : 665.344,00  без пдв 

 

Уговорена вредност: 429.728,14  динара без пдв 
Критеријум за доделу уговора : Најнижа понуђена цена 

Датум и број  закљученог уговора : Уговор  са изабраним понуђачем закључен је дана 

24.08.2018  ,  

 Уговор важи  : Уговор је закључен на годину дана рачунајући од дана закључења 

уговора.осим за осигурање ученика за које ће полису испоставити  у року од 7 дана од 

почетка Осигурања а иста се испоставља са датумом 01.09.2018. године и која ће 

важити до 31.08.2019. 

Подаци о добављачу  :  Сава неживотно осигурањеа.д.о. Београд , Регионални центар 

Нови Сад Хајдук Вељкова 11 – Мастер центар, матични број : 17407813  пиб: 

100002516 

Број примљених понуда: Примљено је ( четири )  понуде 



Највиша понуђена цена:  

Понуђена цена без пдв-а – 620.367,72 динара 

Најнижа понуђена цена:  

Понуђена цена без пдв-а – 409.648,31 динара 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда :  

Понуђена цена без пдв-а – 429.728,14 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда :  

Понуђена цена без пдв-а – 409.648,31 динара 
 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача://////// 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.06.2018 год. 

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности 


