
 

Природно-математички факултет 

Ниш, Вишеградска 33 

Број: 573/1-01 

Датум: 01.07.2020. године 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,                           

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим 

 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуга oсигурања студената за 

школску 2020/21. годину за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 

МУ-03/020 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу:  

 

1. „Generali Osiguranje Srbija“, Ул. Владимира Поповића бр. 8, Београд, понуда 

заведена под бројем  1057 од 24.06.2020. године, матични број 17198319, ПИБ 

100001175 

 

 

чија је понудa оцењенa као најповољнијa. 

 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 01-1094 од 01.07.2020. године који 

је сачинила Комисија за јавну набавку образована Решењем број 483/3-01 од 05.06.2020. 

године. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Наручилац је дана 05.06.2020. године донео Одлуку број 483/2-01 о покретању 

поступка јавне набавке МУ-03/020 - Набавка услуга oсигурања студената за школску 

2020/21. годину за потребе Природно-математичког факултета у Нишу МУ-03/020 

 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 16.06.2020. године. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 558/1-01 од 24.06.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 01-1094 од 

01.07.2020. године који је Наручилац усвојио. 

 

У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовала 

следеће: 

      На основу Одлуке  декана Природно-математичког факултета у Нишу број 483/2-01 

од 05.06.2020. године, покренут је поступак јавне набавке мале вредности број МУ-

03/020 - Набавка услуга oсигурања студената за школску 2020/21. годину за потребе 

Природно-математичког факултета у Нишу, планиране у Плану набавки под редним бројем 

1.2.7. за 2020. годину. 

 



Ознака из општег речника набаваке: 66500000- Услуге осигурања и пензијске 

услуге. 

Процењена вредност  јавне набавке у укупном  износу без ПДВ-а износи 450.000 динара. 

 

Јавна набавка је објављена на сајту Природно-математичког факултета и сајту 

Управе за јавне набавке 16.06.2020. године. Рок за доставу понуда био је 24.06.2020. 

године. 

У предметном поступку јавне набавке пристигле су  (две) понуде које су биле 

благовремене, док неблаговремених није било. До 24.06.2020. понуде су поднели 

следећи понуђачи: 

Р. Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број и ПИБ 

1. 
1053 од 

24.06.2020. 

„DDOR“ Нови Сад, Филијала Ниш, Ул. Цара Душана бр. 90, Ниш, 

матични број 08194815, ПИБ 101633677 

2. 
1057 од 

24.06.2020. 

„Generali Osiguranje Srbija“, Ул. Владимира Поповића бр. 8, 

Београд, матични број 17198319, ПИБ 100001175 

 

 

Јавно отварање понуда спроведено је 24.06.2020. године у 1300  часова,  у складу са 

Правилником о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању 

понуда. 

Стручна оцена понуда спроведена је од 24.06.2020. до 01.07.2020. године у складу са 

критеријумом објављеним у конкурсној документацији: економски најповољнија 

понуда. 

 

На основу извршеног прегледа благовремених и потпуних понуда, а на основу 

поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама, утврђено је да је понуда следећих понуђача у складу са захтевима конкурсне 

документације: 

 

Р. Бр. 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, матични број и ПИБ 

1. 
1053 од 

24.06.2020. 

„DDOR“ Нови Сад, Филијала Ниш, Ул. Цара Душана бр. 90, Ниш, 

матични број 08194815, ПИБ 101633677 

2. 
1057 од 

24.06.2020. 

„Generali Osiguranje Srbija“, Ул. Владимира Поповића бр. 8, 

Београд, матични број 17198319, ПИБ 100001175 

 

 

 

Начин примене методологије пондера: 

 

 

Најповољнија понуда ће се изабрати у складу са следећим критеријумом: 

укупно 100 пондера. 

 



Редни број Предмет осигурања Број бодова 

1. Трајни инвалидитет 

 

30 бодова 

 

2. Смрт услед незгоде 

 

30 бодова 

 

3. 

 

Трошкови лечења услед незгоде 

 

 

20 бодова 

 

4. 

 

Прелом костију  

(једнократна исплата) 

 

10 бодова 

5. 

 

Дневна накнада 

 

5 бодова 

6. Болнички дан 5 бодова 

 

 

УКУПНО: 

 

 

100 бодова 

 

                                             

  

 

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ВРЕДНОСНИХ ЕЛЕМЕНАТА: 

 

1) Бодови за напред наведене осигуране ризике (ставке 1 и 2) биће израчунати на другу 

децималу користећи следећу формулу – 30 пондера по осигураном ризику: 

 

Ponuđena osigurana suma (u dinarima) 

Оr = ______________________________________ x 30,  максимално 30 пондера. 

       

 Najviša osigurana suma (u dinarima) 

 

Оr – осигурани ризик 

 

2) Бодови за напред наведени осигурани ризик (ставка 3) биће израчуната на другу 

децималу користећи следећу формулу – 20 пондера по осигураном ризику: 

 

Ponuđena osigurana suma (u dinarima) 

Оr = ______________________________________ x 20,  максимално 20 пондера. 

       

 Najviša osigurana suma (u dinarima) 

 

Оr – осигурани ризик 

 

3) Бодови за напред наведени осигурани ризик (ставка 4) биће израчунати на другу 

децималу користећи следећу формулу – 10 пондера по осигураном ризику: 



 

Ponuđena osigurana suma (u dinarima) 

Or = ______________________________________ x 10,  максимално 10 пондера. 

       

 Najviša osigurana suma (u dinarima) 

 

Or – осигурани ризик 

 

4) Бодови за напред наведене осигуране ризике (ставке 5 и 6) биће израчунати на другу 

децималу користећи следећу формулу – 5 пондера по осигураном ризику: 

 

Ponuđena osigurana suma (u dinarima) 

Or = ______________________________________ x 5,  максимално 5 пондера. 

       

 Najviša osigurana suma (u dinarima) 

 

Or – осигурани ризик 

 

  

 

Назив понуђача Понуђена цена Број пондера Напомена 

1 „DDOR“ Нови Сад       
  Трајни инвалидитет 650,000.00 15.60 (макс. 30 пондера) 

  Смрт услед незгоде 325,000.00 15.60 (макс. 30 пондера) 

  Трошкови лечења услед незгоде 115,500.00 7.70 (макс. 20 пондера) 

  
Прелом костију  
(једнократна исплата) 

6,500.00 10.00 (макс. 10 пондера) 

  Дневна накнада 100.00 5.00 (макс. 5 пондера) 

  Болнички дан 231.00 0.96 (макс. 5 пондера) 

    
Укупно 

(пондера) 
54.86 (макс. 100 пондера) 

2 „Generali Osiguranje Srbija“       

  Трајни инвалидитет 1,250,000.00 30.00 (макс. 30 пондера) 

  Смрт услед незгоде 625,000.00 30.00 (макс. 30 пондера) 

  Трошкови лечења услед незгоде 300,000.00 20.00 (макс. 20 пондера) 

  
Прелом костију 
 (једнократна исплата) 

5,000.00 7.69 (макс. 10 пондера) 

  Дневна накнада 80.00 4.00 (макс. 5 пондера) 

  Болнички дан 1,200.00 5.00 (макс. 5 пондера) 

    
Укупно 

(пондера) 
96.69 (макс. 100 пондера) 

 

 

 

 

 

 

 



Ранг листа понуђача према критеријуму економски најповољнија понуда: 

 

Редни 

број 
Назив понуђача 

Укупан број 

освојених пондера 

1. „Generali Osiguranje Srbija“ 96,69 

2. „DDOR“ Нови Сад 54,86 
 

 

 

Комисија даје ПРЕДЛОГ декану Природно-математичког факултета да додели уговор 

на следећи начин: 

 

Уговор се додељује фирми „Generali Osiguranje Srbija“, Ул. Владимира Поповића 

бр. 8, Београд, 

 

 

 

што сам ја прихватио. 

 

 

                  ДЕКАН 

 

 

        М. П.    ........................................................ 

           Проф. др Перица Васиљевић                               

 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за 

заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки.  
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