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Број: 01-1113 
Дана: 12.05.2020. 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- 

- ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА- 
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

ЈН 03/20 МВ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 
Адреса наручиоца: Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола 
Интернет страница наручиоца:www.дзбт.цо.рс 
Врста наручиоца: Здравство 
Врста предмета: набавка услуга-осигурање имовине и запослених, није обликована у  партије 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
66510000 – Услуге осигурања. 

•••• Набавка се води под редним бројем: 03/20  набавка услуга, у плану јавних 
набавки –услуге- под бројем 2.1., финансирање из буџета. 

•••• Средства су обезбеђене на конту: 421511  у финансијском плану Дома здравља 
„Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 

•••• Предмет јавне набавке: набавка услуга - Осигурање имовине и запослених 

•••• Процењена вредност јавне набавке  531.428,57  динара без ПДВ 
 
Уговорена вредност:  

Назив понуђача 

Укупна 

вредност  у 

динарима без 

ПДВ 

Укупна 

вредност  у 

динарима са 

ПДВ 

1. 

„Сава неживотно осигурање  а.д.о. 
Београд”  и “ Сава животно осигурање 
а.д.о. Београд “ Булевар Војводе 
Мишића број 51 17, 24000 Суботица 
(заједничка понуда) ,  (на основу понуде 
број:  01-769 od 27.03.2020. године)  

 

 

527.446,91 

   

 

    540.438,73 

 
 
Дом здравља „ДрЈаношХаџи“ БачкаТопола је применио критеријум „најнижа понуђена цена“. 
 
Број примљених понуда: 3 
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a) Понуђена цена (највиша и најнижа) код свих понуда: 

Назив понуђача 

Укупна вредност  

у динарима без 

ПДВ 

Укупна 

вредност  у 

динарима са 

ПДВ 

1. 

„Сава неживотно осигурање  а.д.о. 
Београд”  и “ Сава животно осигурање 
а.д.о. Београд “ Булевар Војводе 
Мишића број 51 17, 24000 Суботица 
(заједничка понуда) ,  (на основу понуде 
број:  01-769 od 27.03.2020. године)  

 

 

527.446,91 

   

 

    540.438,73 

2. 
“Wiener Städtische осигурање а.д.о. 
Београд”,  Трешњиног цвета (понуда број  
01-771 od  30.03.2020. године) 

755.624,02 779.183,46 

3. 

Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФО 
Сомбор, ФО Суботица,  Штросмајерова 
24, 24000 Суботица  (понуда број  01-743 
od  26.03.2020. године) 

967.113,96   998.014,93 

 
b) Понуђена цена/понуђена цена код прихватљивих понуда (највиша и најнижа) 

Назив понуђача 

Укупна вредност  

у динарима без 

ПДВ 

Укупна 

вредност  у 

динарима са 

ПДВ 

1. 

„Сава неживотно осигурање  а.д.о. 
Београд”  и “ Сава животно осигурање 
а.д.о. Београд “ Булевар Војводе 
Мишића број 51 17, 24000 Суботица 
(заједничка понуда) ,  (на основу понуде 
број:  01-769 од 27.03.2020. године)  

 

 

527.446,91 

   

 

    540.438,73 

2. 
“Wiener Städtische осигурање а.д.о. 
Београд”,  Трешњиног цвета (понуда број  
01-771 od  30.03.2020.  године) 

755.624,02 779.183,46 

3. 

Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФО 
Сомбор, ФО Суботица,  Штросмајерова 
24, 24000 Суботица  (понуда број  01-743 
од  26.03.2020. године) 

967.113,96   998.014,93 

 
 
 
Све понуде су биле прихватљиве, а најповољнија је заједничка понуда „Сава неживотно 
осигурање  а.д.о. Београд”  и “ Сава животно осигурање а.д.о. Београд “ Булевар Војводе 
Мишића број 51, 24000 Суботица (заједничка понуда) ,  (на основу понуде број:  01-769 од 
27.03.2020. године) 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.  
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Добављач је поднео заједничку понуду: „Сава неживотно осигурање  а.д.о. Београд”  и “ Сава 
животно осигурање а.д.о. Београд “ Булевар Војводе Мишића број 51 17, 24000 Subotica 
(заједничка понуда)   
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.04.2020.        
 
Основни подаци о добављачу: 

1. „САВА неживотно осигурање „ а.д.о. из Београда, Булевар Војводе Мишића бр: 51 носилац 
посла у заједничкој понуди према споразуму по интерном броју 04-2931 од 25.12.2018. 

кога заступа председник извршног одбора  Милорад Боснић и члан извршног одбора Александар Ашанин 
Текући рачун број: 205-8273-04 
ПИБ: 100002516 
Матични број: 17407813 
Врста правног лица : велико 
и  
1.1.“Сава животно осигурање а.д.о.“ Београд, ул. Булевар Војводе Мишића 51 
Учесник у заједничкој понуди према споразуму по интерном броју 180828522 од 25.12.2018. године 
(Остали понуђачи из групе понуђача) 
Текући рачун број: 205-140468-52 
ПИБ: 105893619 
Матични број: 20482443 
Врста правног лица: велико  
 
Датум закључења уговора: 01.05.2020. год. 
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза. 
Укупна вредност уговора износи 527.446,91 динара без ПДВ, односно 540.438,73 динара са 
ПДВ. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговорне стране су сагласне да се цене не могу мењати и да су фиксне. 
 
 
 
                                                                                                                  ДИРЕКТОР: 

                                                                 Др мед Калоци Дора 
                                                                  спец психијатрије 

 


