
Број:     235/о 

Датум:  07.06.2021. год. 

Л е с к о в а ц 

 

 

На основу члана 105. и 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.91/2019) и  
Плана јавних набавки  ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ за 2021. годину бр. 279 од 

26.01.2021. год, ЈП Урбанизам и изградња  Лесковац у својству наручиоца по набавци на коју се 

не примењује Закон о јавним набавкама  број II/12, дана 07.067.2021. године објављује: 

  

 

 

Обавештење о додели уговора  

 
Врста наручиоца:        Јавно предузеће 

 

Јавни наручилац 

 

Подаци о наручиоцу: 

 

Наручилац:                             ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 

Адреса:                                   Трг Револуције 45, Лесковац 

НТСЈ ознака:       РС224 

Матични број :                       07367422 

ПИБ:                                       100539074 

Телефон:                                 016 251-894 

Интернет страница:            www.uileskovac.rs  

Електронска пошта:       office@uileskovac.rs 

   

 

ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ 

 

Назив набавке: Услуге oсигурања и технички преглед возила 

Рефернтни број набавке:    II/12 
Врста предмета набавке:    услуге 

Врста поступка: набавка на коју се не примењује Закон о 

јавним набавкама – основ изузећа од примене 

Закона: члан 27. став 1. тачка 1 

Главна ЦПВ ознака: 66516100 – Услуге осигурања од одговорности 

за моторна возила 

Процењена вредност:     100.000,00 динара ( без ПДВ-а) 

Подељен у партије:     не 

 

Критеријум за доделу уговора:   најнижа понуђена цена 

 

Уговорена вредност:    46.628,,60 динара (без ПДВ-а) 

Критеријум за доделу уговора:   најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда:    2 ( две) 

Понуђена цена: - Највиша:   46.628,60 динара (без ПДВ-а) 
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mailto:office@uileskovac.rs


        -Најнижа:   36.679.05 динара (без ПДВ-а) 

Понуђена цена код прихватљивих 

 понуда:          - Највиша:   46.628,60 динара (без ПДВ-а))         

      -Најнижа:   46.628,60 динара (без ПДВ-а) 

 

Део или врдност уговора који ће се 

извршити преко подизвођача:    / 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.05.2021. год. 

Датум закључења уговора:   03.06.2021. год. 

Основни подаци о понуђачу:                                   Дунав осигурање а.д  

                                                                                    Ул. Моше Пијаде 12, 16000 Лесковац                

  

Перид важења уговора: до дванаест месеци од дана закључења уговора 

Околности које представљају основ за / 

измену уговора:  

 

Остале информације: Уговор достављен Комисији за спровођење 

набавке дана 07.06.2021. год. 

 


