
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Народног Фронта број 53, Нови Сад 
 

објављује обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услугa 
услуге осигурања за период од годину дана 

(шифра: ОП-10/2017) 
 
Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог 
Сада 

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 
Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs   

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе 
Опис предмета набавке: Услуге  – услуге осигурања за период од годину дана, шифра: ОП-
10/2017, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији. 
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 66510000-8 – Услуге осигурања, 
66515200 – Осигурање имовине, 66516000 – Осигурање од одговорности. 
Уговорена вредност: 13.955.739,12 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“. 
Број примљених понуда: Две  

Најнижа и највиша понуђена цена: 
 Најнижа понуђена цена    13.955.739,12  динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                        14.282.795,58 динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 Најнижа понуђена цена    13.955.739,12  динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                        13.955.739,12  динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22. август 2017. године 
Датум закључења уговора: 04. септембар 2017. године 

Основни подаци о добављачу: 
Акционарско друштво за осигурање „ДДОР НОВИ САД“ Нови Сад Филијала 
„Нови Сад-1“ са седиштем у Новом Саду, улица Булевар Михајла Пупина број 8, 
ПИБ: 101633677, Матични број: 08194815 

Период важења уговора: од 01. септембра 2017. до 01. септембра 2018. године. 
Околности које представљају основ за измену уговора: У случају ситуације када 
Наручилац због природе своје делатности и услова пословања није у могућности да на други 
начин обезбеди континуитет у пружању предметне услуге, Добављач је дужан да на захтев 
Наручиоца потпише анекс о продужењу рока важења овог уговора под истим условима, с 
тим да вредност тако закљученог анекса уговора не може прећи 5% вредности из члана 3. 
уговора. 


