
 

 

 

                            
              Република Србија 

            ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА     
        Број: 404-02-11/2016-01/11 

             Датум: 06.07.2016. 

                  Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 

бр.124/12,14/15 и 68/15) 

 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА     
Београд, Немањина бр.22-26 

Објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 И ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 

у отвореном поступку јавне набавке број 3/2016 - Услуге осигурања имовине и 

запослених  у судовима Републике Србије 

 

 

 

1) Наручилац: Високи савет судства 

2) Адреса наручиоца: Немањина 22-26 

3) Интернет страница наручиоца: www.vss.sud.rs 

4) Врста поступка: Отворени поступак ЈН 3/2016 

5) Врста предмета јавне набавке: услуге 

6) Опис предмета јавне набавке: Услуге осигурања имовине и запослених у 

судовима Републике Србије;Предмет јавне набавке обликован је по 

партијама и то 

          -Партија број 1 – Осигурање имовине судова РС 

Осигурање грађевинских објеката-судова од пожара и других опасности, 

са укљученим допунским ризиком излива воде и поплаве, бујице и високе 

воде на „неисцрпиви I ризик“ (1% вредности ГО ) 

Осигурање опреме судова (рачунарске и канцеларијске) од пожара и 

других опасности, са укљученим допунским ризиком излива воде и 

поплаве, бујице и  високе воде на „неисцрпиви I ризик“ (1% вредности 

опреме) 

      -Партија број 2 – Колективно осигурање запослених у судовима РС 

  Осигурање запослених од последица незгоде - несрећног случаја;  

Осигурање запослених за случај тежих болести и хирушких интервенција  

 

7) Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 - Услуге 

осигурања        

8) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

 

 

http://www.vss.sud.rs/


9) Процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу: 30.000.000,00 

динара без ПДВ-а за обе партије 

        - Партија број 1-   7.500.000,00 динара 

        - Партија број 2- 22.500.000,00 динара 

 

10) Број примљених понуда: 2 за обе партије 

 

11) Највиша и најнижа понуђена цена 

 

р.бр. Назив и седиште понуђача 

Понуђена цена 

премија за 

Партију 1 

1. 
“Generali osiguranje” a.d.o ул. Владимира Поповића бр. 8 
Београд 

7.160.911,12 
динара 

2. 
Компанија “Дунав осигурање” а.д.o. ул. Македонска бр. 

4 Београд 
 

7.302.475,55 
динара 

р.бр. Назив и седиште понуђача 
Понуђена цена 

премија за 
Партију 2 

1. 

Компанија “Дунав осигурање” а.д.o. ул. Македонска бр. 

4 Београд 

 

22.252.053,60 

2. 
“Generali osiguranje” a.d.o ул. Владимира Поповића бр. 8 

Београд  
22.492.684,80 

 

12) Уговорена вредност на годишњем нивоу: 29.412.964,72 динара, без 

пореза за обе партије 

 

13) Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.06.2016. године 

 

14)  Датум закључења уговора: 01.07.2016. године 

  

15)  Основни подаци о понуђачу за Партију број 1: 

 

       „Generali osiguranje Srbija“ а.д.о., Владимира Поповића бр.8, Београд 

 

 

16) Основни подаци о понуђачу за Партију број 2: 

 

       “Дунав осигурање” а.д.o.Македонска бр. 4, Београд 

 

 

17) Период важења уговора: Уговор важи од 01.07.2016.-01.07.2017. године 

 

18) Контакт особа: Драго Видовић, drago.vidovic@vss.sud.rs 

 

 

  

КОМИСИЈА 

                 

 

mailto:drago.vidovic@vss.sud.rs

