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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

поступак јавне набавке пружања услуге осигурања запослених у органима и службама 

Града Ниша, број 404-1/32у/2020-28, одговара на питања заинтересованог лица у циљу 

појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 1 од 28.05.2020. године: 

“Naime, u konkursnj dokumentaciji je navedeno da će izbor najpovoljnije ponude biti izvršen 

primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, uz primenu šest kriterijuma koji će se 

ponderisati, a gde ste kao kriterijum pod rednim brojem 6. naveli da je to RAZNOVRSNOST 

HIRURŠKIH INTERVENCIJA. 

Naveli ste da će se on ponderisati prema sledećoj formuli: 

 

 

           broj raznovrsnih hirurških intervencija koji se rangira 

        -------------------------------------------------------------------------------- x 15 

         najveći broj ponuđenih raznovrsnih hirurških intervencija 

 

Skrećem Vam pažnju da ponude koje dobijete, neće biti uporedive ako primenite ovaj kriterijum,  

jer je kod nekih osiguravača u Uslovima za osiguranje hirurških intervencija, striktno definisana 

svaka hirurška intervencija koja je obuhvaćena osiguranjem (intervencije koje nisu na spisku 

nisu obuhvaćene osiguranjem), a kod druge grupe osiguravača je za svaki organ posebno 

navedeno po par najčešćih operacija I kao zadnja stavka je navedeno… i druge operacije na tom 

organu.  

 

PRIMER: 

KIČMENA MOŽDINA 

1. Ekstirpacija lezije kičmene moždine, parcijalna hordektomija 

2. I druge otvorene operacije na kičmenoj moždini  

 

KRVNI SUDOVI 

1. Bajpas segmenta aorte  

2. Operacija aneurizme aorte  

3. Rekonstrukcija karotidne arterije – ekstrakranijalni 

ili intrakranijalni bajpas  

4. Aneurizma ilijačne arterije i bajpas operacije  

5. Druge otvorene operacije na ilijačnoj arteriji  

6. Aneurizma femoralne arterije i bajpas operacije  

7. I druge otvorene operacije na femoralnoj arteriji 

 

URETER 

1. Ekscizija uretera – ureterektomija  

2. I druge otvorene operacije na ureteru  

 

….i tako za svaki organ posebno, gde je kod većine organa navedeno - I DRUGE OPERACIJE 

NA TOM I TOM ORGANU. 

Kao što vidite iz primera, u ovom slučaju je iz uslova osiguranja nemoguće odrediti tačan broj 

hirurških intervencija jer on nije konačan, već postoji I stavka –  I DRUGE OPERACIJE NA 

TOM I TOM ORGANU. 

Zbog toga molim da još jednom razmotrite ovaj uslov I predlažem da ga eliminišete, jer ponude 

koje budete dobili neće biti uporedive. ” 
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Oдговор на питање број 1: 
Одговор на питање садржан је у Измени и допуни конкурсне документације број 1. 

Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем. 

 

 

У Нишу, 01.06.2020. године 


