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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке: 

Колективно осигурање запослених у ГО Савски венац, ЈН 2019/45 

 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, 

Кнеза Милоша 69, www.savskivenac.rs 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке Колективно осигурање запослених у ГО 

Савски венац,, ЈН 2019/39 

 је набавка услуга осигурања за потребе Градске општине Савски венац – осигурање 

запослених лица и обухвата:  

Неживотно осигурање запослених лица . 

- Добровољно здравствено осигурање запослених које покрива уговорена новчану 

накнаду за случај хируршке интервенције и накнаду за  трошкова лечења за 

случај теже болести и 

- Осигурање запослених од последица незгоде које покрива уговорена новчане 

накнаде за: случај смрти услед незгоде, настанка инвалидитета као последица 

незгоде, дневну накнаду, у случају пролазне неспособности за рад и трошкове 

лечења и 

Животно осигурање:  

- које покрива осигурана сума за случај смрти услед болести.  

Услуга се пружа за период од дванаест месеци .Саставни део Конкурсне документације 

чини спецификација предметне набавке - Техничка спецификација услуга. 

Назив из општег речника набавке: 66511000 Услуге животног осигурања 

66512000 Услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања 

Уговорена вредност: 389.780,85 динара; 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 2 понудa 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена – 397.256,40 динара без 

ПДВ; најнижа понуђена цена – 389.780,85 динара без ПДВ-а. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена – 

397.256,40 динара без ПДВ; најнижа понуђена цена – 389.780,85 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.8.2019. године 

Датум закључења уговора: 27.8.2019. године 

Основни подаци о добављачу: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD, 

Трешњиног цвета 1, Нови Београд, ПИБ: 102608229, Матични број: 17456598; 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана почетка 

важења полисе осигурања. 

Околности које представљају основ за измену уговора:/ 


