
                     
РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА  

ММИИННИИССТТААРРССТТВВОО  ССППООЉЉННИИХХ  ППООССЛЛООВВАА  
Одељење за имовинско-правне 

и заједничке послове  
                            Број: 647-31/16 
                     Датум: 20.мај 2015. године 

Кнеза Милоша број 24-26 
Б е о г р а д 

                                        
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
РС'', број 124/12 и 14/15),  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Београд, ул. Кнеза Милоша  бр. 24-26 
објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   
у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- Услуга осигурања имовине и лица  за потребе Министарства спољних послова - редни 
број ЈНОП  3/2015 

 
 
Назив наручиоца: 

Министарство спољних послова 

 
Адреса наручиоца: 

 Београд,  Кнеза Милоша бр 24-26 

Интернет страница наручиоца: www.mfa.rs 
 

Врста наручиоца: Орган државне управе 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак број ЈН ОП 3/2015 
Врста предмета: услуге 
Опис предмета набавке, назив и 
ознака из општег речника 
набавке: 

Услуга осигурања имовине и лица  за потребе 
Министарства спољних послова  
Ознака из општег речника набавки: осигурање имовине – 
66515200; осигурање лица- 66510000;  путно здравствено 
осигурање- 66512210 

Критеријум за доделу уговора: 
 

најниже понуђена цена/ премија 

 
Број примљених понуда 

 
4 словима ( четири) 
 
 

 
Период за који се уговор 
закључује, процењена вредност 

Процењена вредност јавне набавке је 6.100.000,00 динара 
без пореза на додату вредност на годишњем нивоу, односно 
12.200.000,00 динара без пореза на додатну вредност за 
период од две године. 
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Уговорена вредност на 
годишњем нивоу 

 
2.627.828,585  динара без ПДВ-а;  
 
 

Највиша и најнижа понуђена 
цена 

4.968.719,20  динара без ПДВ-а 
2.627.828,585  динара без ПДВ-а;  
 
 

Највиша и најнижа понуђена 
цена код прихватљивих понуда 

4.968.719,20  динара без ПДВ-а 
2.627.828,585  динара без ПДВ-а;  
 

Део или вредност уговора који 
ће се извршити преко 
подизвођача: 

 
без подизвођача 

Датум доношења одлуке о 
додели уговора 

29.04.2015. године 

Датум закључења уговора 
 

15.мај 2015 год 

Основни подаци о добављачу  Wiener Städtische осигурање а.д.о Београд   
Трешњиног цвета бр.1 11070 Београд 

Период важења уговора две године од потписивања уговора 
 

Контакт особа  Весна Маринковић  011 306 8761 306 8266 
 

 
 
 

                                                                                                                              КОМИСИЈА 
 

  
 


