
 
 
 
 
 

Нa основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о додели уговора бр.208/2013-1 од 

12.08.2013.године, 
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ“ 

25000 Сомбор, Мирна улица бр. 3 
објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку добара бр.208/2013 – осигурање имовине, радника и остале опреме 

Дома здравља “Др Ђорђе Лазић” 
 

1.) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“  
Сомбор 25000, Мирна бр. 3, www.dzsombor.rs 
2.) Врста наручиоца: здравство. 
3.) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке - осигурања имовине, радника и остале опреме Дома здравља 
“Др Ђорђе Лазић” за шестомесечни период. 
Предмет јавне набавке из општег речника: - 66510000 –услуге осигурања 
4.) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:економски најповољнија 
понуда: 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА................................................................................70 ПОНДЕРА 
2. СТОПА ПРИНОСА НА КАПИТАЛ ........................................................15 ПОНДЕРА 
3. АЖУРНОСТ У ИСПЛАТИ ШТЕТА .......................................................15 ПОНДЕРА 

5.) Уговорена вредност: 531.673,20 без пoреза. 
6.) Број примљених понуда: 3 понуде. 
7.) Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је 747.095,14 динара 
без пореза а најнижа понуђена цена износи 531.673,20 динара без пoреза. 
8.) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Наручилац је примио две одговарајуће и прихватљиве понуде и највиша је 646.438,61 
динара без пoреза а најнижа 531.673,20 без пoреза . 
9.) Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.08.2013.године. 
10.) Датум закључења уговора: 26.08.2013.године. 
11.) Основни подаци о добављачу: 
Делта Ђенерали Осигурање  , Н. Београд, улица  Милентија Поповића број, 7б, 
ПИБ, 100001175 мат.бр. 17198319, 
12.) Период важења уговора: 6 месеци. 
13.) Околности које представљају основ за измену уговора: 
Сходно моделу уговора из конкурсне документације и члану 4. уговора, околности за 
промену уговора су следеће: Уговор се закључује са роком важења од шест месеци, с 
тим што понуђач прихвата да рок може бити краћи, уколико РФЗО спроведе поступак 
централизоване јавне набавке услуга осигурање имовине, радника и остале опреме за 
рачун наручиоца, пре истека наведеног рока од шест месеци. 
Уколико РФЗО спроведе поступак централизоване јавне набавке услуга из претходног 
става, уговорне стране ће закључити Анекс основног уговора којим ће прецизирати 
важење истог. 

                                                                                                                          Директор 
др Емеше Ури 

 
 


