
На основу члана 55. став 1 тачка 8, 57. и 116. (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015), 
 

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса 
 

ЈП ''ГАС-РУМА'' 
ЈНА 136, 22400 РУМА 

Email: office@gasruma.rs 
 

објављује 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

о закљученом уговору за ЈНМВ 

''ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА''  
бр. 32/1.2.4.12. 

 
 
У поступку ЈНМВ за набавку услуга ''ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА'' број 32/1.2.4.  
 

Ознака и назив из општег речника набавки, који Влада утврђује уредбом, у складу са 
одговарајућим речником у Европској унији:  
 

 66510000 – Услуге осигурања 
 
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 32/1.2.4.10 на основу које је закључен уговор о 
јавној набавци добра број 32/1.2.4.11 са понуђачем:  

 
''ДДОР НОВИ САД''а.д.о. 

ФИЛИЈАЛА РУМА 
ГЛАВНА 111 
22400 РУМА 

 
Уговорена вредност јавне набавке износи 1.471.375,25 динара без обрачунатог пореза на 

премије. 
Предмет јавне набавке број 32/1.2.4. је услуга Осигирањa имовине и запослених лица од 
последица несрећног случаја ( незгоде ) 
 
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''најнижа понуђена цена''. 
 
2. Наручилац је у овом поступку примио 2 понудe понуђача: 

1. ''ДДОР Нови Сад'' а.д.о., Филијала Рума, Главна 111, 22400 Рума 
       Основни подаци о понуди: 
       Укупна цена: 1.471.375,25 динара 

       Рок важења понуде: 60 дана 

 ''Дунав осигурање''а.д.о. ГФО Ср.Митровица, Краља Петра I бр.4, 22000 Сремска Митровица 
     Основни подаци о понуди:  
           Укупна цена: 1.497.997,23  динара 

           Рок важења понуде: 35 дана 
 

mailto:office@gasruma.rs


На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу: 
 

''ДДОР НОВИ САД''а.д.о. 
ФИЛИЈАЛА РУМА 

ГЛАВНА 111 
22400 РУМА 

 
Заведена под бројем 32/1.2.4.5/2, а запримљена 31.07.2020. године у 09,55 часова 
 
3. Процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара 
 
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 31.07.2020. године. 
 
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 14.08.2020. године. 

 
6. Уговор се закључује на одређено време са роком трајања до 22.09.2021. године и производи 

правно дејство од 22.09.2020. године. 
 
 
 

 

 


