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Република Србија 

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ 

Београд, Краља Петра 46 
Број: 389/20-6 

Датум: 06.05.2020. године 
 
 
 

На  основу чланова 108. у вези са чланом 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 4/2020, Центар за 
промоцију науке доноси 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

Додељује се уговор о јавној набавци за партију 1 – услуга осигурања возила понуђачу 
Компанија Дунав осигурање а.д.о. из Београда, Македонска 4, на основу понуде број 1325/20 од 
30.04.2020. године која је заведена у Центру за промоцију науке под деловодним бројем 400/20 од 
04.05.2020. године. 

Додељује се уговор о јавној набавци за партију 2 – услуге осигурања запослених и 
ангажованих лица понуђачу Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. из Београда, Милутина Миланковића 
134Г, на основу понуде број 45/20 од 29.04.2020. године која је заведена у Центру за промоцију науке 
под деловодним бројем 401/20 од 05.05.2020. године. 

Додељује се уговор о јавној набавци за партију 3 – услуге осигурања имовине понуђачу Uniqa 

neživotno osiguranje a.d.o. из Београда, Милутина Миланковића 134Г, на основу понуде број број 
број 45/20 од 29.04.2020. године која је заведена у Центру за промоцију науке под деловодним 
бројем 401/20 од 05.05.2020. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Предмет јавне набавке су услуге осигурања, обликован у партије: Партија 1 – Осигурање 

возила, Партија 2 – Осигурање запослених и ангажованих лица и Партија 3 – Осигурање имовине. 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 66510000 – Услуге осигурања. 

Процењена вредност јавне набавке из тачке 2. ове одлуке је 413.833,00 динара без ПДВ-а, 
односно 496.600,00 динара са ПДВ-ом.  

Предметна јавна набавка је покренута Одлуком о покретању јавне набавке мале вредности 
за набавку услуга број 389/20-1 од 27.04.2020. године, под редним бројем 4 за 2020. годину. Истом 
одлуком одређен је предмет јавне набавке, колико износe процењенe вредности јавне набавке, као 
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и да је критеријум за оцену понуда најнижа понуђена цена. Предметна јавна набавка је предвиђена 
Финансијским планом Центра за промоцију науке за 2020. годину бр. 1462/19-6 од 26.12.2019. 
године (редни бројеви: А – 1.04, A – 6.07, A – 8.01, A – 8.02 и Планом јавних набавки Центра за 
промоцију науке за 2020. годину бр. 1462/19-7 од 26.12.2019. године (тачка 1.2.8).  

Предметна јавна набавка је спроведена као поступак јавне набавке мале вредности, са 
следећим подацима:  

- врста поступка набавке: јавна набавка мале вредности за набавку услуга;  
- оквирни датум покретања поступка: април 2020;  
- оквирни датум закључења уговора: април 2020; 
- оквирни датум извршења уговора: децембар 2020.  

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација су благовремено објављени на 
Порталу јавних набавки и сајту Центра за промоцију науке. Рок за подношење понуда је истекао 
05.05.2020. године, у 10,00 часова.  

Због ванредног стања у Републици Србији, конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда било је предвиђено искључиво подношење електронских понуда. 

Поступак отварања понуда је вођен 05.05.2020. године, са почетком у 10,05, о чему је сачињен 
Записник о отварању понуда број 389/20-4 од 05.05.2020. године. Отварању понуда нису 
присуствовали представници понуђача. 

Након спроведеног поступка, службеник за јавне набавке је сачинио Извештај о стручној 
оцени понуда број 389/20-5 од 05.05.2020. године.  

Према наведеном Записнику о отварању понуда и Извештају о стручној оцени понуда, 
утврђено је следеће чињенично стање: 

Благовремено, односно до 05.05.2020. године до 10,00 часова примљене су 2 понудe, и то по 
следећем редоследу: 

Р. бр.  
Број под којим је 
понуда заведена  

Назив и седиште понуђача  
Датум 

пријема  
Час 

пријема  

1.  400/20 
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о., Београд, 
Македонска 4 

04.05.2020. 10:32 

2. 401/20 
„Uniqa neživotno osiguranje“ a.d.o. из Београда, 
Милутина Миланковића 134г 

05.05.2020. 09:32 

Неблаговремених понуда није било. 

Подаци из пристиглих понуда:  

Р. бр.  Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште понуђача  
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о., Београд, 
Македонска 4 

Деловодни број понуде  1325/20 од 30.04.2020. године 

Начин на који понуђач наступа  Самостално 

Партија 1 - Укупна понуђена цена (у РСД, 
са порезом) 

359.740,50 динара 
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Партија 2 - Укупна понуђена цена (у РСД, 
са порезом) 

85.593,60 динара 

Партија 3 - Укупна понуђена цена (у РСД, 
са порезом) 

28.728,00 динара 

Рок плаћања 30 дана 

Рок важења понуде  35 дана 

2.  

Назив и седиште понуђача  
„Uniqa neživotno osiguranje“ a.d.o., Нови Београд, 
Милутина Миланковића 134г 

Деловодни број понуде  45/20 од 29.04.2020. године 

Начин на који понуђач наступа  Самостално 

Партија 1 - Укупна понуђена цена (у РСД, 
са порезом) 

/ 

Партија 2 - Укупна понуђена цена (у РСД, 
са порезом) 

41.524,11 динара 

Партија 3 - Укупна понуђена цена (у РСД, 
са порезом) 

15.120,000 динара 

Рок плаћања 30 дана 

Рок важења понуде  40 дана 

Након прегледа пристиглих понуда, утврђено је да су све понуде благовремене, одговорајуће 
и прихватљиве. 

Након прегледа и разматрања свих пристиглих понуда, извршено је рангирање свих 
пристиглих понуда према критеријуму најниже понуђене цене: 

Партија Понуђач Укупна понуђена цена 
(у РСД, са порезом) 

1 Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. из Београда  359.740,50 динара 
2 Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. из Београда 41.524,11 динара 

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. из Београда 85.593,60 динара 
3 Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. из Београда 15.120,000 динара 

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. из Београда 28.728,00 динара 

На основу свега наведеног, на основу чланова 105. Закона о јавним набавкама, службеник за 
јавне набавке је предложио да се: 

- уговор о јавној набавци за партију 1 – услуга осигурања возила додели понуђачу Компанија 

Дунав осигурање а.д.о. из Београда, Македонска 4, на основу понуде број 1325/20 од 
30.04.2020. године која је заведена у Центру за промоцију науке под деловодним бројем 
400/20 од 04.05.2020. године и 

- уговор о јавној набавци за партију 2 – услуге осигурања запослених и ангажованих лица 
додели понуђачу Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. из Београда, Милутина Миланковића 134Г, 
на основу понуде број 45/20 од 29.04.2020. године која је заведена у Центру за промоцију 
науке под деловодним бројем 401/20 од 05.05.2020. године 

- уговор о јавној набавци за партију 3 – услуге осигурања имовине додели понуђачу Uniqa 

neživotno osiguranje a.d.o. из Београда, Милутина Миланковића 134Г, на основу понуде број 
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45/20 од 29.04.2020. године која је заведена у Центру за промоцију науке под деловодним 
бројем 401/20 од 05.05.2020. године. 

Чланом 149. став 6. истог Закона прописано је, између осталог, да је после доношења одлуке 
о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права у случају јавне набавке мале 
вредности пет дана од дана пријема одлуке. 

На основу изнетог, прихватајући у потпуности извештај службеника за јавну набавку, донета 
је одлука као у диспозитиву. 

 

 Правна поука: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Комисији за 
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке, преко Центра за промоцију науке.  

 
Доставити: 

- Понуђачима 
- Сектору за правне, финансијске и опште послове 
- Архиви               

 
 
 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА 
 
 

Доц. др Марко Крстић, дипл. инж. ел. 


