
 
 
 
ДОМ ЗДРАВЉА СОМБОР 
“ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ” 
Број: 126/2016-2 
Дана: 31.05.2016. године 
 

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.124/12, 14/15, 68/15), наручилац  Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“ 

Сомбор  доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуга осигурања (осигурање имовине, радника и остале опреме Дома 
здравља “Др Ђорђе Лазић” за дванаестомесечни период), ЈН  бр.01/2016 

 
 
 
Мења се конкурсна документација за јавну набавку услуга осигурања (осигурање 
имовине, радника и остале опреме Дома здравља “Др Ђорђе Лазић” за 
дванаестомесечни период) у делу: 
 
1.)  IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,економски најповољнија понуда“. 

 
Оцењивање и рангирање понудa извршиће се према следећим елементима 
критеријума: 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА................................................................................70 ПОНДЕРА 
2. АЖУРНОСТ У ИСПЛАТИ ШТЕТА .......................................................15 ПОНДЕРА 
3. НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ(ЦЕНЕ) ОСИГУРАЊА.........................15 ПОНДЕРА 
 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА 

Приспеле понуде понуђача које су прихватљиве, рангираће се на основу елемената 

критеријума и пондера одређених за те елементе и најповољнија је она понуда која има 

највећи збир пондера. 

 

1. Елемент критеријума -ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
маскимални број пондера:70  

 

Понуђач са најниже понуђеном  ценом вреднује сe максималним бројем пондера. За остале 

понуде, број пондера се израчунава тако што се понуда са најнижом ценом помножи са 

максималним бројем пондера и подели са ценом понуђача чија се понуда разматра, а према 

следећем: 



                                                                  Ц мин. 

Формула:                           Ц= _______________________        х БП (70) 

                     

                                                                   Ц тек. 

a) Најнижа понуђена цена:   Ц мин 

b) Понуда која се разматра:   Ц тек 

c) Број пондера:     БП (70) 

d) Добијени број пондера:   Ц 

 

2. Елемент критеријума - АЖУРНОСТ У ИСПЛАТИ ШТЕТЕ 
 

Максимални број пондера 15 

 

Ажурност у исплати штета израчунава се на основу података из Биланса стања и 
Биланса успеха за 2015, године, а по формули: 
                                 
                                Биланс стања АОП 134 
Ажурност (А) = ___________________________ Х 100 
                               
                               Биланс успеха АОП 228 

 
Понуда са најнижим процентом ажурности добија максималан број пондера, док се 
број пондера осталих понуђача израчунава по следећој формули: 
 
Проценат ажурности (А) најбољег понуђача Х 15 
______________________________________________= број пондера 
 
Проценат ажурности (А) понуђача 
 

Као доказ доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2015. годину са мишљењем 
овлашћеног ревизора 
 

3. . Елемент критеријума – НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ(ЦЕНЕ) ОСИГУРАЊА 
 

максималан број пондера 15 
Бодовање ће се вршити по следећој методологији:  
 
Плаћање премије одједном унапред ..................................................0 пондера 
Плаћање у 6(шест) једнаких месечних рата ......................................5 пондера 
Плаћање у 12(дванаест) једнаких месечних рата ............................15 пондера 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 
пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог 
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 
је понудио краћи рок испоруке.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 



обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни 
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

 
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
1. Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 
цена без пореза. 
 
2.Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог 
понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је 
пристигла прва.  
 
2.) V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  осигурање имовине, радника и остале 
опреме Дома здравља “Др Ђорђе Лазић” за дванаестомесечни 

период. 
 

 
Укупна цена без пореза  
 

 
 

 
Укупна цена са порезом 
 

 

Начин плаћања (уписати број месечних рата)  

Рок за одложено плаћање (не краћи од 30 дана).  

 
Рок важења понуде ( не краћи од 60 дана) 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М.П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

 
 



Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
 
 
 
МЕЊА СЕ И ГЛАСИ 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  осигурање имовине, радника и остале 
опреме Дома здравља “Др Ђорђе Лазић” за дванаестомесечни 

период. 
 

 
Укупна цена без пореза  
 

 
 

 
Укупна цена са порезом 
 

 

Рок за одложено плаћање   

 
Рок важења понуде ( не краћи од 60 дана) 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М.П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.) 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће 
се у  месечним ратама, без обрачунате камате након издавања фактура у року 
утврђеним понудом. (не краћи од  30 дана).  
 
 
МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 
 
9.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће 
се у  месечним ратама, без обрачунате камате након издавања фактура у року 
утврђеним понудом. 
 
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОСТАЛОМ ОСТАЈЕ ИСТА. 
 
Наручилац продужава рок за подношење понуда чл. 63 став 5 Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12). Одлука о продужењу 
рока за подношење понуда је објављена на Порталу и интернет страници Дома 
здравља. 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 

 
 
 
 
 
 


