
   

                     
РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА  

ВВИИССООККИИ  ССААВВЕЕТТ  ССУУДДССТТВВАА    

                       Број: 404-00-9/7/14-01 

               Датум: 09.05.2014. године                          

Немањина 22-26 
Б е о г р а д 

 

 

1. Појашњење конкурсне документације ЈН бр. 2/2014 

 

У складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр.124/12) и 

захтева потенцијалног понуђача за појашњењем у вези припремања понуде за јавну 

набавку услуга осигурања имовине и запослених у судовима Републике Србије ЈН број 

2/2014, достављамо одговор на постављено питање. 

 

1. Питање: 

 

У складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуге осигурања, молимо 

Вас да нам одговорите на следеће питање: 

 

У конкурсној документацији у делу услова за учешће у постуку јавне набавке из чл. 

75. и 76. ЗЈН-а и упутства како се доказује испуњеност истих, Наручилац наводи да 

неопходан пословни капацитет који понуђачи морају да испуне представља 

Ажурност у решавању штета  у 2013.години,  која мора да буде минимум 95 %. С 

обзиром да је то податак који је јавно доступан на сајту НБС-а и да по овим 

подацима у поступку јавне набавке  могу да учествују само четири осигуравајуће 

куће од којих три осигуравајуће куће не поседују  капацитете потребне за осигурање 

овог ризика, те остаје да само једна осигуравајућа кућа може да испуни тражени 

захтев и да поднесе понуду у поступку јавне набавке. С обзиром да је 

ЗЈН  предвидео  чланом 10 . начело обезбеђивања конкуренције, као и да услови за 

учешће не смеју бити дискриминаторски, што би у овом случају и били, молимо Вас 

да измените тражени услов за учешће у поступку јавне  набавке како би омогућили 

да референтне осигуравајуће компаније учествују у истом. 

 

 

Одговор: 

 

У време израде и објављивања Конкурсне документације Наручилац није имао сазнања 

о подацима који се односе на број штета по друштвима за осигурање за 2013. годину, 

зато што исти нису били јавно доступни те је несумњиво да је Наручилац приликом 

одређивања додатних услова за учешће у предметној јавној набавци, водио рачуна 

искључиво о сопственим потребама, узимајући у обзир искуства из претходних година 

осигурања и у том смислу одредио услове за учешће у поступку, са циљем обезбеђења 

што поузданијег и ефикаснијег осигуравача. 



 2 

 

 

Поступајући по наводима из дописа потенцијалног понуђача, а обзиром да су у 

међувремену тражени подаци постали јавно доступни, проверили смо ваше тврдње и  

констатовали да 5 осигуравајућих  друштава испуњава тражени услов.  

 

Комисија је у циљу обезбеђења  што је могуће веће конкуренције, водећи  рачуна о 

сопственим потребама базираним на обезбеђењу начела ефикасности и економичности, 

изменила Конкурсну документацију у делу 6. Услови за учешће у поступку јавне 

набавке, на страни 21/80:  

 

Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом, треба да гласи: 

 

- Понуђач је дужан да у 2013. години има проценат ажурности у решавању штета   

минимум  90%. 

 
Проценат ажурности у решавању штета за сваког понуђача рачуна се према следећој формули: 

( Број  решених штета у 2013.г. + број одбијених и сторнираних штета у 2013.г)  / ( Број  резервисаних 

шета на крају 2012.г. + број пријављених штета у 2013.г.)  X 100    

 

Доказ: Ажурност у решавању штета утврђује се на основу података које осигуравајућа 

друштва достављају Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељење за актуарске  послове и статистику.  

                                                                                                                      

 

 страна 21 од 80                                               

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                

КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 


