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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ   
Датум: 2.10.2017. године 

Број: 02-549/10 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 

68/2015), доносим  

 

ОДЛУКУ 

о обустави јавне набавке мале вредности услуге, осигурање студената Филозофског 

факултета за школску годину 2017/2018. 

 

 

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности услуге осигурања студената 

Филозофског факултета за школску 2017/2018. годину у фази поступка пре доношења 

Одлуке о додели уговора, из разлога што Наручилац на предметни поступак није примио 

ниједну прихватљиву или одговарајућу понуду. 

 

 

Образложење 

 

1. Предмет, врста поступка, ознака из Општег речника набавке и процењена 

вредност набавке:  

Предмет отвореног поступка јавне набавке представља услуга осигурања студената 

Филозофског факултета за школску 2017/2018. годину.  

Назив и ознака из општег речника набавки:  

услуге осигурања - 6651000. 

Процењена вредност јавне набавке: 1.400.000,00 динара. 

2. Подаци о набавци: 

2.1. Редни број: 47/2017. 

2.2. Контна позиција у финансијском плану: 424211.  

2.3. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.   

2.4. Датум покретања поступка: 4.9.2017. године 

2.5. Оквирни датум закључења уговора: -.  
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2.6. Оквирни датум реализације уговора: -.  

2.7. Начин процене вредности набавке: вредност полисе осигурања (укупно) по полиси из 

2016. године.  

 

3. Имена чланова Комисије за јавну набавку: 

- Проф. др Оливера Кнежевић Флорић, председница, 

-  Мирјана Галоња, чланица, 

-  Соња Костовић, чланица, 

- Мирослав Радека, члан. 

4. Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда: -. 

- 5. Имена других присутних лица: -. 

6. Благовремено, односно до 21.9.2017. године до 9,00 часова, запримљене су 2 (две)  

понуде: 

Редни 

број  

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум пријема  Час 

пријема  

1.  02-549/4 „Генерали Осигурање Србије“ а.д.о. 

Београд, Владимира Поповића 76 

21.9.2017. 8,45 

2.  02-549/5 Компанија „Дунав осигурање“ АДО ГФ,  

Булевар ослобођења 3, Нови Сад 

21.9.2017. 8,55 

7. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 

 

8. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин на 

који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из 

понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, 

рок важења понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:  
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Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Генерали Осигурање Србија“ а.д.о.Београд, Владимира 

Поповића 7б 

Број под којим је 

понуда заведена 

02-594/4 од 21.9.2017. године 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Понуђена цена 

(премија 

осигурања за 1 

студента) и за за 

укупан број 

студената-4390),  

365 дана/24 часа 

318,70  динара/1 студент 

1.399.098,49 динара/укупно 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

- конкурсна документација (Комисија је уочила 

интервенцију Понуђача у тексту КД на страници 17)  

- важећа дозвола Народне банке Србије за обављање 

предметне делатности и Потврда о важности дозволе 

 

 

Рок важења понуде                                                    30 дана  

2.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

Компанија „Дунав осигурање“ АДО ГФ, Булевар ослобођења 

3, Нови Сад 

Број под којим је 

понуда заведена 

02-594/5 од 21.9.2017. године 

Начин на који 

понуђач наступа  

самостално 

Понуђена цена 

(премија 

осигурања за 1 

624,50  динара/1 студент 

2.820.575,00 динара/укупно 
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студента) и за за 

укупан број 

студената-4390),  

365 дана/24 часа 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација 

- конкурсна документација је уредно попуњена   

- важећа дозвола Народне банке Србије за обављање 

предметне делатности и Потврда о важности дозволе 

 

 

Рок важења понуде                                                    31 дан   

 

9. Мишљење Комисије о поднетим понудама: 

9.1. Понуда „Генерали Осигурање Србија“ а.д.о. Београд, Владимира Поповића 76, 

деловодни број понуде: 02-549/4 од 21.9.2017. године. 

На страници 17 Конкурсне документације, Понуђач је у табеларном приказу у делу 4 – 

„Опис предмета набавке, колона 3 (Смрт услед болести, осигурана сума 1.000.000,00 

динара)“, прецртао  хемијском оловком целу колону. 

Наручилац је дана 25.9.2017. године упутио допис Понуђачу број 02-549/7, у којем се у 

складу са чл.93 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), позива Наручилац да у року од 5 дана од примитка позива, достави Наручиоцу 

образложење интервенције у тексту Конкурсне документације. 

Дана 27.9.2017. године, у остављеном року, Наручилац је запримио одговор Понуђача, 

деловодни број: 886/17/4190 од 21.9,2017. године, интерни број Наручиоца: 02-549/8 ,  у 

којем   Понуђач „Генерали осигурање Србија“ а.д.о. наводи следеће: 

Ризик „Смрт услед болести“ је прецртан у табеларном делу понуде број 02-549/4 од 

21.9.2017. године, односно Конкурсне документације из разлога што је „исти ризик 

искључен из могућих уговарања при осигурању од последица несрећног случаја – незгоде. 

Када је смрт у питању, новчана накнада се може уговорити за случај повреде на раду и 

професионалних обољења, али не и за случај смрти услед других узрока“. У саставу 

дописа је приложено тумачење Народне банке Србије члана 9. Закона о осигурању 
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(„Службени гласник РС“ број 139/2014), деловодни број писмена КГ бр. 42/1/1 од 

8.1.2016. године, у којем се даје ближе објашњење  и потврда претходног става Понуђача. 

9.2. Понуда Компанија „Дунав осигурање“ АДО ГФ, Булевар ослобођења 3, Нови Сад, 

деловодни број понуде: 02-549/5 од 21.9.2017. године. 

Комисија је прегледом предметне понуде установила да је иста одговарајућа, али 

неприхватљива, обзиром да је вредност јавне набавке услуге осигурања студената 

Филозофског факултета, ЈН 47/2017, одређена у износу од 1.400.000,00 динара, а премија 

осигурања за укупан број студената (4390) износи 2.820.575,00 динара. 

10. Предлог Комисије одговорном лицу Факултета: 

Комисија за јавне набавке Наручиоца је у Извештају о стручној оцени понуда број  

02-549/9 од 27.9.2017. године предлажила одговорном лицу Филозофског факултета да се 

поступак јавне набавке услуге мале вредности, осигурање студената у школској 

2017/2018. години, обустави у фази поступка пре доношења Одлуке о додели уговора, из 

разлога што на предметни поступак јавне набавке није примљена ниједна одговарајућа 

или прихватљива понуда, односно, Наручилац сматра да није могуће прихватити понуду 

Понуђача „Генерали осигурање Србија“ а.д.о. Београд, Владимира Поповића 76, 

деловодни број понуде: 02-549/4 од 21.9.2017. године, из разлога што интервенција 

понуђача у тексту конкурсне докумнетације није законски дозвољена, а прихватањем исте 

би други понуђач, „Дунав осигурање“ АДО ГФ, Булевар ослобођења 3, Нови Сад, 

деловодни број понуде: 02-549/5 од 21.9.2017. године био стављен у неравноправан  

положај, будући да је дао понуду у складу са конкурсном документацијом, али 

финансијски премашивши расписану вредност јавне набавке.  

11. Деканица Филозофског факултета у Новом Саду прихвата образложени предлог 

Комисије за јавне набавке и у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), обуставља предметни поступак јавне 

набавке мале вредности услуге осигурања студената за школску 2017/2018. годину,  

ЈН редни број 47/2017. 

Понуђачи у понудама број 02-549/4 и 02-549/5 од 21.9.2017. године нису исказали 

трошкове припремања понуде  у предвиђеном обрасцу. 

 

 

 

 

 



6 
 

Наручилац ће ову Одлуку објавити на сајту Факултета и Порталу јавних набавки у року од 

једног дана од дана доношења, а након тога обавештење о обустави поступка јавне 

набавке, у складу са Прилогом 3К уз ЗЈН у року од пет дана од дана коначности ове 

Одлуке, те предметну набавку поновити уз корекцију конкурсне документације у складу 

са ставом Народне банке Србије. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке понуђач може поднети  

Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копију 

истовремено доставља Републичкој комисији, 

у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки.       

       

                                                                       

 

                                                              Деканица Филозофског факултета   

   

              ________________                                                                                                                                                      

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, с.р. 


