
 

 1 

Дана: 18.04.2019.године 

 

 

              На основу члана 116 став закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РСрбије“,бр124/2012), ЗЗЈЗ Сомбор, дана 18.04.2019. године 

      

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

                    о закљученим уговорима јавне набавке мале вредности  

                      Ред. бр. ЈНМВ 4/2019-618 

 

 

Назив, адреса  и интернет страница Наручиоца: ЗЗЈЗ Сомбор, Сомбор,ул. Војвођанска 47; 

 www. zzjzsombor.org 

Врста наручиоца: Јавна установа 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: услуга 

Основна обележја набавке, ОРН, место извршења : набавка услуга осигурања - ОРН - 

66510000 –услуге осигурања; ЗЗЈЗ Сомбор, Сомбор,ул. Војвођанска 47. 

Критеријум, елементи критеријума доделе уговора: најнижа понуђена цена 

 

 

 

 

Партија 1 

 

Вредност уговора:  97.814,27   динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљено је три понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Најнижа понуђена цена је 

97.814,27  динара без ПДВ-а, а највиша понуђена цена је 98.552,37 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.03.2019. године 

Датум закључења уговора: 01.04.2019. године 

Основни подаци о добављачу: “САВА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” а.д.о. Београд, ПИБ: 

100002516, МБ: 17407813 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

Партија 2 

 

Вредност уговора:   68.278,37  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљено је три понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Најнижа понуђена цена је 

75.448,26  динара без ПДВ-а, а највиша понуђена цена је 110.036,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.03.2019. године 

Датум закључења уговора: 01.04.2019. године 

Основни подаци о добављачу: “САВА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” а.д.о. Београд, ПИБ: 

100002516, МБ: 17407813 

Период важења уговора:  годину дана 
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Партија 3  

 

Вредност уговора:   32.175,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљено је четири понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Најнижа понуђена цена је 

32.175,00  динара без ПДВ-а, а највиша понуђена цена је 42.892,98 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.03.2019. године 

Датум закључења уговора: 01.04.2019. године 

Основни подаци о добављачу:  “МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ” а.д.о. Београд, ПИБ: 100002119, 

МБ: 07810318 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

 Партија 3 /а 

 

Вредност уговора:   63.180,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљено је четири понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Најнижа понуђена цена је 

63.180,00  динара без ПДВ-а, а највиша понуђена цена је 134.550,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.03.2019. године 

Датум закључења уговора: 01.04.2019. године 

Основни подаци о добављачу:  “DDOR NOVI SAD” а.д.о Филијала Сомбор  из Сомбора, 

ПИБ: 101633677, МБ: 08194815 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

 

 

 

 

Kонтакт: Дејан Радић 

е-пошта: javnenabavke@zzjzsombor.org;  

тел.025/412-888 у периоду од 07.30-14 часова радним даном. 
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