
 

 

ОШ,,Лаза Костић“ 
Дел.бр.165 
Дана:30.03.2020. године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 14/15 и 

68/15) и Извештаја Комисије за јавне набавке број  148. од 23.03.2020. године, директор школе  
доноси: 

О Д Л У К У 

о додели уговора 
 

          Основна школа „Лаза Костић“ из Ковиља, Лазе Костића 42, као наручилац, у поступку 
јавне набавке мале вредности број  1/2020,  Уговоре о  јавној набавци - Услуга осигурања ученика, 
запослених и имовине, обликоване по партијама,  додељује 
 

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
Наручилац је дана 13.03.2020. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале 

вредности бр.122, за јавну набавку услуга осигурања за 2020. годину. Позив за подношење понуда  
објављен је на Порталу јавних набавки. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је  1 ( једна ) понуда. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуде и сачинила извештај о истом. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр.148 од 23.03.2020.  године, Комисија за јавне набавке 

је констатовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

Добра  

Услуге x 
Радови  

 

2) Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке Услуге осигурања 
Редни број јавне набавке 1/2020 
Износ планираних средстава у фин.плану 753.374,00 
Подаци о апропријацији у буџету 4215 
Вредност уговора ЈН (без пореза) 701.428,72 
Вредност уговора ЈН (са порезом) 724.700,14 

    

3) Укупан број поднетих понуда:   1 

  Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 

1.a.i.1.  GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. 

1.a.i.2.  / 

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под којим је понуда 
заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање 
понуде 



 

 

/ / / 
 

 

5) Критеријум за оцењивање понуде је  економски најповољнија понуда. 
 
1) понуђена цена/премија осигурања .............................................      100 пондера 

 

Елементи      критеријума 
 
 
Назив 
понуђача 

 
Понуђена 

цена/премија 
осигурања 

 

УКУПНО 

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. 
100  100 

 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума економски најповољнија понуда: 

 

Назив/ име понуђача Понуђена цена 
(без пореза) 

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. 701.428,72 

 

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 
 

Назив/ име понуђача Понуђена цена 
(без пореза) 

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. 701.428,72 

             
 

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 
 

Назив/ име понуђача Понуђена цена 
(без пореза) 

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. 701.428,72 

            
и предлаже наручиоцу његов избор. 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                              Не   

 
 Директор школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 
понуде и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 
 
 

Поука о правном леку 
 

 Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 
дана пријема исте. 



 

 

         
        Директор школе 
                              
       ___________________________ 
                                                                                                                   Славица Грлић 


