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Сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15), директор Основне школе „Стеван Синђелић“, улица 

Милића Ракића број 1, 11050 Београд, доноси 

 

  

ОДЛУКУ 
о додели уговора у поступку набавке путем Наруџбенице за набавку услуга – 

Услуга осигурања ученика, редни број набавке НН - 17/17 

 

 

1. Уговор у поступку набавке услуга – Услуга осигурања ученика, редни број 

набавке НН - 17/17,  додељује се понуђачу: 

 

 Generali Osiguranje Srbija, Владимира Поповића број 8, 11070 

Нови Београд, број 160 од 18.10.2017. године, са понуђеном 

укупном сумом осигурања за тражене осигуране случајеве за 

1 (једног) ученика, од 1.970.135,00 динара, без ПДВ-а. 

 

2. Процењена вредност набавке: 350.000,00 динара. 

 

3. Наведена набавка је предвиђена у Плану набавки за 2017. годину и 

финансираће се из Финансијског плана за 2017. годину, конто 

423911-4. 

4. Одлуку о додели уговора доставити понуђачу, задужененим лицима 

за реализацију поступка набавке, секретару и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У предметном поступку набавке, лица задужена за реализацију набавке 

су, након доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о именовању 

лица за реализацију набавке, припремила Позив за подношење понуда и 

исти доставила понуђачима који поседују финансијски, пословни, 

кадровски и технички капацитет да реализују предмет набавке: 

 

 Дунав Осигурање а.д., Македонска број 4, 11000 Београд; 

 Generali Osiguranje Srbija, Владимира Поповића број 8, 11070 Нови 

Београд; 

 Wiener Städtische osiguranje а.д.о., Трешњиног цвета бр.1, 11070 Нови 

Београд. 

 

До истека рока за подношење понуда, односно до 19.10.2017. године до 

14:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача: 
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 Дунав Осигурање а.д., Македонска број 4, 11000 Београд; 

 Generali Osiguranje Srbija, Владимира Поповића број 8, 11070 Нови 

Београд. 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

О поступку отварања понуда, лица задужена за реализацију поступка су 

сачинила Записник о отварању понуда, те копију истог доставила 

понуђачима. 

 

Након поступка отварања понуда, лица задужена за реализацију поступка 

су извршила стручну оцену понуда и констатовала следеће: 

 

 Понуда понуђача Дунав Осигурање а.д., Македонска број 4, 11000 

Београд, број 1 од 17.10.2017. године, са понуђеном укупном сумом 

осигурања за тражене осигуране случајеве за 1 (једног) ученика, од 

1.365.920,00 динара, без ПДВ-а, је прихватљива; 

 

 Понуда понуђача Generali Osiguranje Srbija, Владимира Поповића број 

8, 11070 Нови Београд, број 160 од 18.10.2017. године, са понуђеном 

укупном сумом осигурања за тражене осигуране случајеве за 1 

(једног) ученика, од 1.970.135,00 динара, без ПДВ-а, је прихватљива. 

 

Критеријум за доделу уговора је највиша понуђена укупна сума осигурања 

за тражене осигуране случајеве за 1 (једног) ученика, без ПДВ-а. 

 

Применом наведеног критеријума у односу на прихватљиве понуде, 

припремљена је следећа ранг листа: 

Ранг Назив и адреса понуђача 

Укупна сума осигурања за 

тражене осигуране случајеве за 1 

(једног) ученика, без ПДВ-а 

1.  
Generali Osiguranje Srbija, 

Владимира Поповића број 

8, 11070 Нови Београд 

1.970.135,00 динара 

2.  
Дунав Осигурање а.д., 

Македонска број 4,  

11000 Београд 

1.365.920,00 динара 

 

Након стручне оцене понуда, лица задужена за реализацију поступка 

набавке су предложила директору Основне школе „Стеван Синђелић“, 
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улица Милића Ракића број 1, Београд, да Уговор о набавци услугa – Услуга 

осигурања ученика, редни број набавке НН - 17/17, додели понуђачу: 

Generali Osiguranje Srbija, Владимира Поповића број 8, 11070 Нови Београд, 

број 160 од 18.10.2017. године, са понуђеном укупном сумом осигурања за 

тражене осигуране случајеве за 1 (једног) ученика, од 1.970.135,00 динара, 

без ПДВ-а, обзиром да је доставио прихватљиву понуду и да је његова 

понуда са највишом понуђеном укупном сумом осигурања за тражене 

осигуране случајеве за 1 (једног) ученика, без ПДВ-а. 

 

Имајући у виду напред наведено, донета је Одлука као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                          Д И Р Е К Т О Р  

                                                         ОШ „Стеван Синђелић“ 

                                                          

           

                                                     _____________________________ 

                                                        Биљана   Нешковић 

 


