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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 „Иван Горан Ковачић“, 

улица Војводе Бране број 18/а, 11050 Београд, доноси 

 

  

Одлуку 

о издавању полиса осигурања ученика и запослених  у поступку набавке 

путем наруџбенице за набавку услуга – Услуга осигурања ученика и 

запослених у школској 2016/2017. години, по партијама, редни број 

набавке 18/16 

 

1. Издају се полисе осигурања у поступку набавке услуга – Услуга 

осигурања ученика и запослених у школској 2016/2017. години, по 

партијама, редни број набавке 18/16 понуђачу Generali osiguranje a.d.o., 

улица Владимира Поповића број 8, 11070 Нови Београд, број понуде 

190/16/65 од 06.10.2016. године са укупно понуђеном сумом осигурања 

у износу од 1.259.260,60 динара за ученике, односно 1.391.669,00 динара 

за запослене. 

2. Процењена вредност јавне набавке: 291.666,66 динара, по партијама: 

1) Осигурање ученика: 208,333,33 динара, 

2) Осигурање запослених - 83.333,33 динара. 

3. Одлуку о додели уговора доставити понуђачима, лицу задуженом за 

реализацију поступка, секретару и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У предметном поступку набавке, лице задужено за реализацију набавке је, 

након доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о именовању 

лица за реализацију набавке, припремило Позив за подношење понуда и 

исти доставило понуђачима који поседују финансијски, пословни, 

кадровски и технички капацитет да реализују предмет набавке: 

o WIENER STADTISCHE, улица Трешњиног цвета број 1 

o UNIQA OSIGURANJE, Милутина Миланковића број 134г 

o DUNAV OSIGURANJE,  Македонска  број 4  

o GENERALI, Милентија поповића број 7 б 

 

До истека рока за подношење понуда, односно до 06.10.2016. године, до 

12,00 часова, пристигле су понуде понуђача:  



2/ 3 
 

 

 Партија 1 - Осигурање ученика: 

 

 
Редни 

број 

Назив и адреса понуђача Број и датум 

понуде 

Укупна понуђена сума 

осигурања у динарима 

1. Дунав осигурање, улица 

Македонска број 4, 11000 

Београд 

/ Понуђач није доставио 

понуду на образцима 

из Упутства понуђачима 

како да сачине понуду 

2. Generali osiguranje a.d.o., 

улица Владимира Поповића 

број 8, 11070 Нови Београд 

190/16/65 од 

06.10.2016. 

године 

 

1.259.260,60 

 

 

 

 

 Партија 2 – Осигурање запослених: 

 

 
Редни 

број 

Назив и адреса понуђача Број и датум 

понуде 

Укупна понуђена сума 

осигурања у динарима  

1. Дунав осигурање, улица 

Македонска број 4, 11000 

Београд 

/ Понуђач није доставио 

понуду на образцима 

из Упутства понуђачима 

како да сачине понуду 

2. Generali osiguranje a.d.o., 

улица Владимира Поповића 

број 8, 11070 Нови Београд 

190/16/65 од 

06.10.2016. 

године 

1.391.669,00 

 

О поступку отварања понуда, лице задужено за реализацију поступка је 

сачинило Записник о отварању понуда, те копију истог доставило 

понуђачима. 

 

Након поступак отварања понуда, лице задужено за реализацију поступка 

је извршило стручну оцену понуде, те у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовало следеће: 

 

 

 Партија 1 - Осигурање ученика: 

1) Понуда понуђача Дунав осигурање, улица Македонска број 

4, 11000 Београд је неприхватљива обзиром да понуђач није 

доставио понуду на образцима из Упутства понуђачима како 

да сачине понуду, 
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2) Понуда понуђача Generali osiguranje a.d.o., улица Владимира 

Поповића број 8, 11070 Нови Београд, број понуде 190/16/65 

од 06.10.2016. године са укупно понуђеном сумом 

осигурања у износу од 1.259.260,60 динара је прихватљива. 

 

 

 

 

 Партија 2 – Осигурање запослених: 

 

1) Понуда понуђача Дунав осигурање, улица Македонска број 

4, 11000 Београд је неприхватљива обзиром да понуђач није 

доставио понуду на образцима из Упутства понуђачима како 

да сачине понуду, 

 

2)Понуда понуђача Generali osiguranje a.d.o., улица Владимира 

Поповића број 8, 11070 Нови Београд, број понуде 190/16/65 од 

06.10.2016. године са укупно понуђеном сумом осигурања у 

износу од 1.391.669,00 динара је прихватљива. 

 

 

Критеријум за доделу уговора је „највећа понуђена сума осигурања“.  

 

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

 

 

 

 

                                                     Д И Р Е К Т О Р 

                                                    ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

                                                                              

                                                   __________________________                                        

                                                     Миомир Драгаш 


