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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКЕ ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.355/2020 

16.11.2020. године 

Б е о г р а д 

 

Председник Градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута Градске општине 

Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) и на основу 

члана 146. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 91/2019) и чл. 34. 

Правилника о јавним набавкама ГО Савски венац (I-03-06-7.247/2020 од 3.7.2020.), донео је 

следећe: 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Додељује се уговор о набаци услуга понуђачу АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд, Рузвелтова 

бр.26, Београд, на основу поднете понуде у поступку јавне набавке услуга: Услуге 

осигурања имовине за потребе ГО Савски венац, ЈН бр. 2020/30. Вредност уговора износи  

264.961,49 динара без пореза. 

. 

Образложење 

Предметна набавка покренута је Одлуком о спровођењу поступка бр. I-03-06-7.317/2020 од 

21.10.2020. године. 

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца 27.10.2020. године. Рок за подношење и отварање понуда 

био је 6.11.2020. године до 11,00 часова. 

 

1) Предмет јавне набавке, процењена вредност јавне набавке укупно  и за сваку партију: 

• Предмет јавне набавке Набавка услуга – Услуге осигурања имовине за потребе ГО Савски 

венац, ЈН бр. 2020/30 

• процењена вредност јавне набавке: 284.714,00 динара без пореза 

2) Вредност уговора, оквирног споразума или система динамичне набавке: 

• Вредност уговора: 264.961,49 динара без пореза. 

3) Основни подаци о понуђачима односно кандидатима: 

До истека рока за достављање понуда, благовремено су достављене понуде: 

Назив и основни подаци о  понуђачу ПИБ 

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О 

Македонска  бр.4,Београд 
100001958 

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд 

Рузвелтова бр.26,Београд 
100000563 

 

4) Назив изабраног понуђача односно кандидата, разлог због којих је њихова понуда 

изабрана односно пријава прихваћена, део уговора или оквирног споразума који ће 

извршити подизвођач и назив подизвођача ако постоји:  

• Назив изабраног понуђача: АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд,Македонска бр.4, 
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• Разлози због којих је његова понуда изабрана односно пријава прихваћена: Понуђач АМС 

ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд у Обрасцу понуде је понудио исту укупну цена без ПДВ-а и са 

ПДВ-ом и износи 278.279,56 динара. Комисија је извршила рачунску проверу достављене 

понуде и уочила рачунску грешку. Упутила је понуђачу захтев за прихватање исправке 

рачунске грешке. Након добијене сагласности понуђача за прихватање исправке рачунске 

грешке, понуђена цена овог понуђача износи 264.961,49 динара без пореза. 

Понуђач је доказао да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта 

из чл. 111. став 1, тачка 1), 2), 3), 4), 5) ЗЈН, те да нема основа за искључење. 

Понуђач је доказао да испуњава услове за обављање професионалне делатности, који је 

Наручилац захтевао у Конкурсној документацији, у складу са чл. 115. став 2. ЗЈН. 

Понуђач је доказао да испуњава стандарде осигурања квалитета и стандарде управљања 

животном средином који је Наручилац захтевао у Конкурсној документацији, у складу са 

чл. 126. ЗЈН. 

Комисија је констатовала да су испуњени захтеви у погледу техничких спецификација 

прописаних Конкурсном документацијом. 

Понуда је исправна и понуђена цена након исправке рачунске грешке не прелази 

процењену вредност јавне набавке. 

Комисија је од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија  у складу са чл.115 став 2 

и чл.119 Закона о јавним набавкама, захтевала достављање доказа о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и то: Дозволу за обављање 

делатности  осигурања издату од стране Народне банке Србије. Понуђач је у Законском 

року доставио тражени доказ и доказао да испуњава задати услов за обављање 

професионалне делатности. 

 

Део уговора или оквирног споразума који ће извршавати подизвођач и називе 

подизвођача: / 

 

5) Резултати оцене понуда и испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта и, ако је примењиво, критеријума или правила за смањење броја 

кандидата, понуда и решења и то: 

(1) Називи изабраних кандидата или понуђача и разлози за њихов избор: / 

(2) Називи одбијених/искључених кандидата или понуђача, разлози за одбијање 

њихових пријава или понуда и понуђена цену тих понуда:  

• Понуђач ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О је доказао да испуњава критеријуме за квалитативни 

избор привредног субјекта из чл. 111. став 1, тачка 1), 2), 3), 4), 5) ЗЈН, те да нема основа за 

искључење. 

Понуђач је доказао да испуњава услове за обављање професионалне делатности, који је 

Наручилац захтевао у Конкурсној документацији, у складу са чл. 115. став 2. ЗЈН. 

Понуђач је доказао да испуњава стандарде осигурања квалитета и стандарде управљања 

животном средином који је Наручилац захтевао у Конкурсној документацији, у складу са 

чл. 126. ЗЈН. 

Комисија је констатовала да су испуњени захтеви у погледу техничких спецификација 

прописаних Конкурсном документацијом. 
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Понуђена цена у износу од 339.749,73 динара без пореза је виша од процењене вредности 

јавне набавке која износи  285.714,00 динара без пореза. 

 

Наручилац одбија понуду понуђача ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О као неприхватљиву јер 

прелази износ процењене вредност јавне набавке, на основу члана 144 став 2 Закона о 

јавним набакама. 

 

6)Разлози за одбијање понуде за које се установи да су неуобичајено ниске: / 

 

7) Начин рангирања понуда – аутоматско рангирање. У поступку је достављена једна 

прихватљива понуда, те није примењен аутоматски начин рангирања. 

 

8) Околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива: / 

 

9) Околности које оправдавају примену конкурентног поступка са преговарањем и 

конкурентног дијалога које спроводи јавни наручилац: / 

 

10) Разлози због којих је наручилац одлучио да обустави поступак јавне набавке: / 

 

11) Разлози из члана 45. ст. 3. и 5. Закона због којих нису коришћена електронска 

средства за подношење понуда: / 

12) Сукоб интереса који је утврђен и мере које су поводом тога предузете, када је то 

примењиво: / 

 

 

13) Образложење разлога због којих предмет јавне набавке није подељен у партије у 

складу са чланом 36. став 2. овог закона: / 

 

Након спроведене стручне оцене, Комисија је констатовала да су се стекли услови за 

доделу уговора понуђачу АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд, Рузвелтова бр.26,Београд, 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 

захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана 

објављивања исте на Порталу јавних набавки. 

ДОСТАВИТИ: 

-Одељењу за јавне набавке 

-Одељењу за финансије 

-архиви 

  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Милош Видовић 

 


