
1 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ  
Датум: 30.9.2019. године 

Број: 02-595/8 

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 осигурања студената Филозофског факултета у школској 2019/2020. години  

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: 43/2019 

Уговор се додељује следећем Понуђачу: 

 „Генерали Осигурање Србије“ а.д.о. Београд, Владимира Поповића 76, деловодни број 

понуде:  02-595/4 од 24.9.2019. године. 

                                                     Образложење 

Наручилац је дана 11.9.2019. године донео Одлуку број 02-595/1 о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности, услуга осигурања студената  Филозофског факултета у 

школској 2019/2020. години. 

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. 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Предмет јавне набавке мале вредности представља услуга осигурања студената 

Филозофског факултета у школској 2019/2020. години. 

Набавка није обликована у више  партија. 

2. Подаци о набавци: 

2.1. Редни број: 43/2019. 

2.2. Планирана вредност јавне набавке:  1.500.000,00  динара. 

2.3. Контна позиција у финансијском плану: 424211. 

2.4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности услуге. 



2 
 

2.5. Датум покретања поступка11.9.2019. године 

2.6. Оквирни датум реализације уговора: 12 месеци од дана закључења уговора (полисе). 

2.7. Начин процене вредности набавке: вредност полисе осигурања студената (збирно, сви 

активни студенти) у школској  2019/2020. године.  

3. До истека рока за пријем понуда, 26.9.2019. године у 9,00 часова,  запримљене су 2 

(две) понуде. 

4. Основни подаци о понуђачима: 

 

Редни 

број  

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  

Датум пријема  Час 

пријема  

1.  02-595/4 „Генерали Осигурање Србије“ а.д.о. 

Београд, Владимира Поповића 76 

24.9.2019.  8,05 

2.  02-595/5 Компанија „Дунав осигурање“ АДО ГФ,  

Булевар ослобођења 3, Нови Сад 

26.9.2019.  8,30 

 

5.  Присутни представници понуђача : нема присутних представника понуђача. 

6. Неблаговремеме понуде : нема неблаговремених понуда. 

7. 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 

02-595/4 од 24.9.2019. 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 

  335,48 динара/1 студент 

1.472.757,20 динара/укупно 

Евентуални 

попусти које нуди 

понуђач  

- 

Критеријум за 

оцењивање 

понуде 

најнижа понуђена цена   

 

 

 

Достављена 

документација 

- конкурсна документација  уредно попуњена 

- важећа дозвола Народне банке Србије за обављање 

предметне делатности и Потврда о важности дозволе 

 

 

2.  

Назив и седиште 

понуђача/шифра 

понуђача  

Компанија „Дунав осигурање“ АДО ГФ, Булевар ослобођења 

3, Нови Сад 

Број под којим је 

понуда заведена 

02-595/5 од 26.9.2019. 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 

676,32  динара/1 студент 

2.969.044,80 динара/укупно 
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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 

 

 

 

8. Мишљење Комисије о поднетим  понудама: 

Након анализе обе запримљене понуде, Комисија за јавне набавке Наручиоца је у 

Извештају о стручној оцени понуда, деловодни број: 02-595/7 од 27.9.2019. године, 

закључила следеће: 

1.  Понуда Понуђача Компанија „Дунав осигурање“ АДО ГФ, Булевар ослобођења 3, 

21000 Нови Сад, деловодни број понуде: 02-595/5 од 26.9.2019. године је одговарајућа, али 

неприхватљива, будући да планирана вредност јавне набавке у складу са Планом јавних 

набавки Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду за 2019. годину износи 

1.500.000,00 динара, а укупна вредност понуде број 02-595/5 од 26.9.2019. године износи 

2.969.044,80  динара. 

2. Комисија оцењује понуду Понуђача „Генерали Осигурање Србија“ АДО Београд, 

Владимира Поповића 7б, деловодни број: 02-595/4 од 24.9.2019. године, као одговарајућу 

и прихватљиву, у свему у складу са Конкурсном документацијом Наручиоца, те предлаже 

одговорном лицу Наручиоца да исту одреди за најповољнију у поступку јавне набавке 

мале вредности, услуга осигурања  студената Филозофског факултета Универзитета у 

Новом Саду, ЈН 43/2019, и са наведеним Понуђачем закључи уговор (полису) у поступку 

јавне набавке. 
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9. Одлука одговорног лица: 

Деканица Филозофског факултета прихвата образложени предлог Комисије за јавне 

набавке, у у складу са Извештајем о стручној оцени понуда, деловодни број: 02-595/7 од 

27.9.2019. године, уговор у поступку јавне набавке мале вредности, услуга осигурања 

студената Филозофског факултета у школској 2019/2020. години, додељује Понуђачу 

„Генерали Осигурање Србија“ а.д.о. Београд, Владимира Поповића 7б, деловодни број 

понуде: 02-595/5 од 24.9.2019. године. 

 

 

 

 

 

Поука о правном леку: 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија                               

Захтева се доставља истовремено Републичкој комисији.                               

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или                                      

препорученом пошиљком са повратницом, на адресу Наручиоца.                  

Рок за подношење Захтева за заштиту права је 5 дана                                      

од дана објављивања Одлуке на сајту Портала јавних набавки    

Републике Србије и интернет страници наручиоца.                       

Подносилац захтева је  дужан да на рачун буџета Републике Србије            

уплати таксу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број 840-742221843-57,    

шифра плаћања 153 или 253,  позив на број: 97 50-016, сврха:                       

Републичка административна такса број или друга ознака набавке на   

коју  се односи поднети захтев за заштиту права. 

                                                                                                                                                                                                    

           Деканица Филозофског факултета        

      _________________________ 

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


