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ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА» 
Ковачица, Штурова 42 
Бр.ЈНМВ-У-02/2016. 
Ев.бр. 622/16. 
Датум: 22.04.2016. год. 
Бр.726/16 
 
 
На основу чланова  107. став 3. и 108. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник 
РС» бр.124/12, 14/2015.  и 68/2015.), Комисија за јавну набавку мале вредности: Набавка 
услуга – услуге осигурања имовине и лица,  ЈНМВ-У-02/2016 предлаже в.д. директора 
Дома здравља «Ковачица» да донесе следећу: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
I 

 
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисије за јавну набавку услуга – услуге осигурања 

имовине и лица,  ЈНМВ-У-02/2016,  Ев. бр: 622/16, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ 
следећем  Понуђачу: 
 

 DDOR Novi Sad a.d.o. Булевар Михајла Пупина 8, Нови Сад, Филијала Панчево 
на основу понуде број 17/4/16 која је благовремена, одговарајућа и 
прихватљива.  

 
 

Уговор о јавној набавци са Понуђачем из тачке I ове Одлуке,биће закључен у 
складу са одредбама чланова 112. и 113. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Наручилац је дана 07.04.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке  
мале вредности услуга - услуге осигурања имовине и лица,  ЈНМВ-У-02/2016,  Ев. бр: 
622/16. Комисија за јавну набавку мале вредности услуга - услуге осигурања имовине и 
лица,  ЈНМВ-У-02/2016, образована је Решењем наручиоца бр. 623/16 од 07.04.2016. 
год., у саставу: Данијел Обадеан, шеф рачуноводства, члан, Драгана Мађарац, 
дипломирани правник, службеник за јавне набавке, члан, Дамир Пржуљ, лице за 
безбедност и здравље на раду, члан, Вукојев Светлана, књиговођа, заменик члана, 
Славица Путић, секретар Дома здравља «Ковачица», заменик члана и Мартин Галат, 
информатичар, заменик члана. 
 
Предмет јавне набавке:  Набавка услуга - услуге осигурања имовине и лица,  ЈНМВ-У-
02/2016,  Ев. бр: 622/16. 
  
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану:  

 План набавки Дома здравља «Ковачица» за 2016. годину  
позиција 1.2.1  
и 
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 Финансијски план Дома здравља «Ковачица» за 2016. годину, конто 421511, 

421513,421521 
 
Процењена вредност јавне набавке: 761.000,00 динара 

 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу Управе 
за јавне набавке и на интернет страници установе, дана 08.04.2016. год. Измена конкурсне 
документације је објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници 
установе, дана 15.04.2016. год. уз продужење рока за подношење пријава. 
Јавно отварање понуда обављено је дана 19.04.2016. год. са почетком у 13:30 часова у 
просторијама Дома здравља «Ковачица», Ковачица, Штурова 42, о чему је Комисија за 
јавну набавку мале вредности услуга - услуге осигурања имовине и лица,  ЈНМВ-У-
02/2016,  у саставу: Данијел Обадеан, шеф рачуноводства, члан, Дамир Пржуљ, лице за 
безбедност и здравље на раду, члан и Славица Путић, секретар Дома здравља 
«Ковачица», заменик члана, сачинила записник. 
 
Комисија је, у свом Записнику, констатовала да је до крајњег рока за достављање 
понуда, односно до дана 19.04.2016. год. до 13:15 часова, на адресу Наручиоца, 
пристигло и заведено пријемним штамбиљем 3 (три) благовремене  понуде следећих 
понуђача: 
 
Број под 
којим је 
понуда 
заведена 
код 
наручиоца 

Назив Понуђача Датум  
пријема  

Време 
пријема 

705/16 
Generali Osiguranje Srbija a.d.o. 

19.04.2016. 10:47 

708/16 
DDOR Novi Sad a.d.o. Filijala Pančevo 

19.04.2016. 11:25 

711/16 
Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. Glavna Filijala 
osiguranja Pančevo 

19.04.2016. 13:05 

 
 
Комисија је, у свом Записнику, констатовала да неблаговремених понуда није било. 
 
Комисија је, у свом Записнику, констатовала да су отварању понуда присуствовали 

овлашћени представници следећих Понуђача: 
 
Р.бр. Понуђач Представник Пуномоћје бр. 

1. DDOR Novi Sad a.d.o. Filijala 
Pančevo 

Ђурица Марков 19.04.2016 

2. Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. 
Glavna Filijala osiguranja Pančevo 

Драган Гајић 83288-2/16 

 

1.Комисија је, у свом Записнику, приликом отварања понуде Понуђача  Generali 
Osiguranje Srbija a.d.o. Владимира Поповића 8, Нови Београд, констатовала следеће 
податке из Обрасца понуде: 

Број под којим је понуда заведена: 705/16  

      Број понуде: 19/16/142 

 Датум понуде: 15.04.2016.г. 
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 Понуда се даје: самостално 
 

- Рок важења понуде:  30 дана од дана отварања  

- Понуђена укупна цена (1 до 6):  220.497,72 динара  без ПДВ-а,  

1. Вредност премије без ПДВ 28.404,84 дин. 

2. Вредност премије без ПДВ 5.424,00 дин. 

3. Вредност премије без ПДВ 123.094,34 дин. 

4. Вредност премије без ПДВ 13.125,00 дин. 

5. Вредност премије без ПДВ 11.616,42 дин. 

6. Вредност премије без ПДВ 38.833,12 дин. 

- Плаћање премије у 12 једнаких месечних рата  

- Рок за излазак на терен - 24 часа  

 
Комисија је стручном оценом понуда утврдила да је овај Понуђач послао понуду која је 
благовремена, али није поднео следеће доказе о испуњености додатних услова који се односе 
на кадровски капацитет тражене конкурсном документацијом: 
-Копије доказа о радном статусу (уговор о раду и М-3А/М-А образац, уговор о привременим и 
повременим пословима или уговор о делу или уговор о ангажовању по било ком основу који је 
регулисан законом), за сваког запосленог појединачно. 
Копије диплома за наведених 15 запослених лица са високом стручном спремом. 
Стога Комисија мора да поступи у складу са одредбама члана 106. став 1. Тачка  2. Закона о 
јавним набавкама (Сл.гласник Републике Србије бр.124/12, 14/2015. и 68/2015.) и да због 
недостатка доказа о испуњености додатног услова који се односи на кадровски капацитет, а који 
је исказан на страни 11. Конкурсне документације одбије понуду овог понуђача, те његова 
понуда стога не може бити рангирана уз остале понуде. 

2.Комисија је, у свом Записнику, приликом отварања понуде Понуђача DDOR Novi 
Sad a.d.o. Булевар Михајла Пупина 8, Нови Сад, Филијала Панчево,  констатовала 
следеће податке из Обрасца понуде: 

Број под којим је понуда заведена: 708/16  

      Број понуде: 17/4/16 

 Датум понуде: 18.04.2016.г. 
 

 Понуда се даје: самостално 
 

- Рок важења понуде:  60 дана од дана отварања  

- Понуђена укупна цена (1 до 6):  304.278,00 динара  без ПДВ-а,  

1. Вредност премије без ПДВ 35.442,00 дин. 

2. Вредност премије без ПДВ 9.870,00 дин. 

3. Вредност премије без ПДВ 154.759,00 дин. 

4. Вредност премије без ПДВ 47.441,00 дин 

5. Вредност премије без ПДВ 17.182,00 дин. 
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6. Вредност премије без ПДВ 39.584,00 дин. 

- Плаћање премије у 12 једнаких месечних рата  

 
- Рок за излазак на терен 24 часа  

 

Комисија је стручном оценом понуда утврдила да је овај Понуђач послао понуду 
која је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

3.Комисија је, у свом Записнику, приликом отварања понуде Понуђача Kompanija 
Dunav Osiguranje a.d.o. Glavna Filijala osiguranja Pančevo, Масарикова 4 

констатовала следеће податке из Обрасца понуде: 

Број под којим је понуда заведена: 711/16  

      Број понуде: 83288/2016  

 Датум понуде: 18.04.2016.г. 
 

 Понуда се даје: самостално 
 

- Рок важења понуде:  60 дана од дана отварања  

- Понуђена укупна цена (1 до 6):  366.338,13 динара  без ПДВ-а,  

1. Вредност премије без ПДВ 36.873,99 дин. 

2. Вредност премије без ПДВ 47.053,75 дин. 

3. Вредност премије без ПДВ 205.911,86 дин. 

4. Вредност премије без ПДВ 23.070,52 дин. 

5. Вредност премије без ПДВ 15.473,79 дин. 

6. Вредност премије без ПДВ 37.954,22 дин. 

 
- Плаћање премије у 12 једнаких месечних рата  

- Рок за излазак на терен до 24 часа  

 
Комисија је стручном оценом понуда утврдила да је овај Понуђач послао понуду 
која је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда применом критеријума «економски 
најповољнија понуда» са следећим елементима критеријума: 

1. Премија осигурања (цена)                                                      80 бодова 
Понуда за најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера – 80 
 
Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули: 
                                   А 
     Број пондера =  ------ х 80 
                                Б 
где је: 

А= најнижа понуђена цена, 
Б= цена понуђача коме се обрачунавају пoндери. 
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2. Начин плаћања премије осигурања                                       10 бодова 
Највећи број пондера по овом елементу критеријуму износи .................................. 10 пондера 
 
Бодовање ће се вршити по следећој методологији: 
 

- Плаћање премије у   12 (дванаест) једнаких месечних рата   .....................  10 пондера, 
- Плаћање премије у     6 (шест) једнаких месечних рата  .............................    5 пондера, 

       - Плаћање премије  одједном унапред  .........................................................     0  пондера 

3. Време(рок) за излазак на терен ради извиђаја 

и процене штете                                                                           10 бодова 
Понуђено време Број пондера 

До 24 часа 10 пондера 
Од 24 часа до 48 часова 5 пондера 
Од 48 часова до 72 часа 2 пондера 
72 часа и више 0 пондера 

Бодовање понуђача: 

1. Понуђач DDOR Novi Sad a.d.o. 

1. Понуђена премија (цена):  304.278,00 динара без ПДВ-а                           80,00 бодова 

2. Начин плаћања премије:    у 12 месечних рата                                           10,00 бодова 

3. Рок за излазак на терен:    24 часа                                                               10,00 бодова 

Укупно:            100,00 бодова   

2. Понуђач Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. 

1. Понуђена премија (цена):  366.338,13 динара без ПДВ-а                           66,45 бодова 

2. Начин плаћања премије:    у 12 месечних рата                                           10,00 бодова 

3. Рок за излазак на терен:    24 часа                                                               10,00 бодова 

Укупно:               86,45 бодова  
             

Комисија је након бодовања сачинила следећу ранг листу: 

 

Назив Понуђача 
Понуђена укупна 
цена у динарима  

без ПДВ-а 

Начин 
плаћања 

Рок за 
излазак 
на терен 

Број  
бодова 

Ранг 
листа 

DDOR Novi Sad a.d.o. 
 

304.278,00 
12 

месечних 
рата 

24 часа 
 

100,00 
 

1 

Kompanija Dunav 
Osiguranje a.d.o. 

 
366.338,13 12 

месечних 
рата   

24 часа 
 

86,45 
 

2 
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Комисија, након стручне оцене и рангирања понуда, предлаже в.д. директора Дома 
здравља «Ковачица» да на основу члана 108. и члана 112. став 1. Закона о јавним 
набавкама, донесе Одлуку о додели уговора понуђачу  DDOR Novi Sad a.d.o. Булевар 
Михајла Пупина 8, Нови Сад, Филијала Панчево на основу понуде број 17/4/16 која 
је благовремена, одговарајућа и прихватљива.  
 
Комисија је,након сачињавања Извештаја о стручној оцени понуда, констатовала 
следеће податке о предметној јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке 
 

Услуге осигурања имовине и лица,  ЈНМВ-
У-02/2016,  Ев. бр: 622/16. 

   
Редни број јавне набавке 
 

Бр. ЈНМВ-У-02/2016,  Ев. бр: 622/16. 
 

Процењена вредност јавне 
набавке  
(без ПДВ-а)  

761.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 304.278,00 динара 

 
 
В.Д.Директора установе, прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисије за 
јавну набавку мале вредности услуга - услуге осигурања имовине и лица,  ЈНМВ-У-
02/2016,  Ев. бр: 622/16, те је донео Одлуку као у диспозитиву.  

 
 
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке Понуђач може  
поднети Захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања 
на Порталу јавних набавки 
           В.Д. Директора 
           Др Драган Јосифовић 
           ____________________  
                    


