
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

„Услуге осигурања по партијама – Партија 2: Колективно осигурање запослених од 

последица несрећног случаја“ број 21/2017 ОП 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Услуге 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке 

 Опис предмета јавне набавке:   Обавезно осигурање по закону и здравствено осигурање 

запослених на службеним путовањима изван Републике Србије. 

Осигурање од одговорности: Представља обавезну форму осигурања за компаније које се 

баве прихватом и отпремом ваздухоплова, путника и робе. Предметно осигурање обухвата 

обоштећење за трећа лица (посаду, путнике и сл.) и ваздухоплове од штетних догађаја који 

могу настати током пружања услуга од стране компаније која пружа услуге прихвата и 

отпреме као што је на пример оштећења ваздухоплова од стране возила приликом 

прихвата и отпреме, пад путника приликом изласка из авиона и слични догађаји. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Услуга осигурања од одговорности – 66516000; Услуга осигурања од незгоде – 66512100; 

Услуга здравственог осигурања – 66512200. 

Уговорена вредност:  1.823.149,36 динара са порезом на осигурање, на период од 2 године. 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 

- Највиша: 1.985.491,20 динара са порезом на 
осигурање. 

Понуђена цена: 

-Најнижа: 1.823.149,36 динара са порезом на 

осигурање. 

 



- Највиша: 1.985.491,20 динара са порезом на 
осигурање. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Најнижа: 1.823.149,36 динара са порезом на 
осигурање. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.07.2017. 

Датум закључења уговора: 27.07.2017. 

Основни подаци о добављачу: Generali osiguranje Srbija ADO, Beograd, ул. Владимира 
Поповића бр. 8, мат.бр.: 17198319, ПИБ: 100001175 

Период важења уговора: 2 године 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 


