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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Датум: 7.9.2018. године 

Број: 02-510/7 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015, 68/2015), доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ,                                                                                                                               

услуга добровољног здравственог осигурања страних лектора, предавача на Филозофском 

факултету 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 34/2018   

Уговор се додељује следећем Понуђачу: 

 „Генерали Осигурање“ а.д.о. Београд, Владимира Поповића 8, деловодни број понуде:         

02-510/4 од 6.9.2018. године. 

Образложење 

Наручилац је дана 27.8.2018. године донео Одлуку број 02-510/1 о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности, услуга добровољног здравственог осигурања страних 

лектора, предавача на Филозофском факултету 

Поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, Факултет је објавио Позив за 

подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки Републике 

Србије и интернет страници Филозофског факултета. 

Након спроведеног поступка отварања понуде и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 02-510/5 од 6.9.2018. године, Комисија је сачинила Извештај о стручној 

оцени понуда број: 02-510/6 од 6.9.2018. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност набавке:  

Предмет јавне набавке мале вредности представља услуга добровољног здравственог 

осигурања страног лектора, предавача на Филозофском факултету.  

Назив и ознака из општег речника набавки: добровољно здравствено осигурање - 

66512210. 

Предмет јавне набавке није обликован у више партије. 
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2. Подаци о набавци: 

2.1. Редни број: 34/2018. 

2.2. Износ планираних средстава: 800.000,00   динара.  

2.3. Контна позиција у финансијском плану: 421522. 

2.4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности услуге. 

2.5. Датум покретања поступка: 27.8.2018. године. 

2.6. Оквирни датум закључења уговора: 10.9.2018. године. 

2.7. Оквирни датум реализације уговора: 12 месеци од дана закључења уговора  /полисе/. 

2.8. Начин процене вредности набавке: директним контактом са регистрованим 

понуђачима. 

3. До истека рока за пријем понуда, 6.9.2018. године у 9,00 часова,  запримљена је 1 (једна)  

понуда: 

Редни 

број  

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Датум пријема  Час 

пријема  

1.  02-510/4 „Генерали Осигурање“ а.д.о. Београд, Владимира 

Поповића 8 

6.9.2018. 8,30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Неблаговремене понуде: нема неблаговремених понуда. 

5. 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: 

 

Редни 

број  

Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

„Генерали Осигурање“ Београ, Владимира Поповића 8 

Број под којим је 

понуда заведена  

02-510/4 од 6.9.2018.  
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Начин на који 

понуђач наступа  

самостално  

Понуђена цена 

(премија осигурања, 

збир износа полиса 

за 10 осигураних 

лица)  

 

687.421,00 динара 

 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

Достављена 

документација и 

уочени недостаци 

 

- конкурсна документација Наручиоца уредно попуњена 

- важећа дозвола Народне банке Србије за обављање предметне 

делатности и Потврда о важности дозволе 

Рок важења понуде  30 дана   

6. Присутни на отварању понуда:  

Комисија за јавну набавку у саставу: 

- Проф. др Оливера Кнежевић Флорић, председник, 

- Мирјана Галоња, члан, 

 

- Мирослав Радека, члан, 

- Вања Фекић, члан. 

7. Мишљење Комисије о поднетој  понуди: 

Након прегледа и анализе запримљене  понуде,  Комисија је у Извештају о стручној оцени 

понуда број: 02-510/6 од 6.9.2018. године, закључила да је понуда Понуђача „Генерали 

Осигурање“ а.д.о. Београд, Владимира Поповића 8, деловодни број понуде: 02-510/4 од 

6.9.2018. године, благовремена, одговарајућа и прихватљива. Овим  се стекао законски 

основ да се запримљена понуда прогласи за најповољнију у предметном поступку и 

закључи уговор (полиса осигурања) са Понуђачем.           
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8. Понуђач којем се додељује уговор у поступку јавне набавке: 

Деканица Филозофског факултета прихвата образложени предлог Комисије за јавне 

набавке и за најповољнију у поступку јавне набавке мале вредности услуга  добровољног 

здравственог осигурања страних лектора, предавача на Филозофском факултету, редни 

број набавке 34/2018,  одређује понуду Понуђача „Генерали Осигурање“ а.д.о. Београд, 

Владимира Поповића 8, деловодни број понуде: 02-510/4 од 6.9.2018. године, и са истим 

закључује уговор (полису осигурања) у поступку јавне набавке мале вредености 

добровољног здравственог осигурања страних лектора, ЈН 34/2018.   

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-

57, број модела 97, позив на број: 50-016. Подносилац 

захтева за заштиту права је дужан  да на наведени 

рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 60.000,00 динара. Рок за подношење захтева 

износи 5 дана од дана уручења Одлуке о додели 

уговора. Захтев Републичкој Комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки се предаје преко 

Наручиоца.  

 

                                                                                                

 

 

  Деканица Филозофског факултета            

                 

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ср                                                                                 

            


