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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

  

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења конкурсне документације у 

поступку јавне набавке услуге осигурања имовине и запослених који су у 

радном односу у судовима на територији Републике Србије, број јавне набавке 

3/2016, на основу члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

  

Дана 18.05.2016. године, захтевом заведеним код наручиоца под бројем         

404-02-11/16-01/06, заинтересовано лице обратило се за појашњење у вези 

поступка јавне набавке 3/2016 сходно члану 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)   

 

 

 

Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 

  

 

Питање бр. 1:   

 

 

Молимо за појaшњење у вези са траженим додатним условом на страни 6/48 

конкурсне документације у погледу финансијског капацитета: 

 

   

Да је понуђач на дан 31.12.2014. године имао апсолутну разлику између 

гарантних резерви и маргине солвентности у висини oд најмање 500.000.000,00 

динара - oбзиром да ви тражите разлику између гарантне резеве и маргине 

солвентности у висини од најмање 500.000.000,00 динара, интересује нас да нам 

објасните зашто сте поставили захтев у погледу разлике између гарантних 

резерви и маргине солвентности у висини од најмање 500.000.000,00 динара и то 

у апсолутном  износу ? 

  



Којом математиком сте дошли до износа од 500.000.000,00 динара ? 

  

Да ли вам је познато да Закон о осигурању прописује висину гарантне резерве и 

маргине солвентности које Друштво за осигурање које има дозволу Народне 

банке Србије мора да има да би могло да послује у складу са Законом и да 

извршава своје обавезе према осигураницима ? 

  

Делимо мишљење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки да услов у погледу финансијског капацитета који је везан за претходне 

пословне године не може представљати одлучујући фактор који би био од 

утицаја на утврђивање компетентности и успешности понуђача да изврше 

услуге које су предмет ове конкретне јавне набавке а која ће се реализовати тек 

у периоду који следи након закључења уговора и представља нову пословну 

годину. 

Сматрамо да овако постављен захтев у погледу финансијског капацитета а без 

адекватног објашњења дискриминише (супротно члану 10. Закона о јавним 

набавкама) и  ставља у неравноправан положај понуђаче (супротно члану 12. 

Закона о јавним набавкама) који би иначе у складу са Законом о осигурању 

могли савесно и са одговарајућим капацитетом да пруже предметну услуга и да 

учествују у поступку. 

  

Молимо вас да доведете у логичку везу постављени захтев са предметом јавне 

набакве или да измените конкурсну документацију у складу са Законом о 

јавним набавкама и омогућите учешће свих Осигуравача који имају реални 

капацитет да пруже предметну услугу а посебно имајући у виду да свака 

Осигуравајућа кућа носи ризик до висине самопридржаја а изнад тог износа 

преноси на реосигуравача.  

 

Одговор на питање бр. 1:  

 

Сходно члану 76. Закона о јавним набавкам („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 

68/15), наручилац је одредио додатне услове, у погледу пословног, финансијског 

и кадровског капацитета, управо имајући у виду предмет јавне набавке. 

 

Додатни услов у погледу испуњења финансијског капацитета, а који се односи 

на доказ да је понуђач на дан 31.12.2014. године имао апсолутну разлику између 

гарантних резерви и маргине солвентности у висини најмање 500.000.000,00 

динара је у логичкој вези са предметном набавком јер је тражени износ 

опредељен на основу процене којом се обезбеђује сигурност у исплати 

потенцијално великих штета са циљем да уговор буде закључен са 

осигуравајућим друштвом које располаже довољним финансијским 

капацитетом. Ово с тога што је предмет јавне набавке осигурање велике 

вредности опреме и објеката судова, као и великог броја запослених у судовима.   

 

Закон о осигурању прописује висину гарантних резерви и маргине солвентности 

које друштво за осигурање које има дозволу Народне банке Србије мора да има 

да би могло да послује у складу са Законом и да извршава своје обавезе према 

осигураницима, али исто не искључује могућност наручиоца да ради сигурности 



у исплати потенцијалних штета, управо због озбиљности набавке, постави 

наведени додатни услов у погледу испуњења финансијског капацитета.  

 

Такође, услов у погледу испуњености финансијског капацитета за претходни 

период, као један од видова показатеља компетентности и успешности 

понуђача, може, а не мора бити одлучујући фактор за одабир понуђача, али јесте 

важна препорука наручиоцу за одабир релевантног понуђача.  

 

Наручилац, овако постављеним условом, не дискриминише и не ставља у 

неравноправан положај потенцијалне понуђаче,  јер није ограничио 

конкуренцију, имајући у виду да на тржишту осигурања постоји већи број 

осигуравајућих друштава, односно потенцијалних понуђача, који испуњавају 

постављени услов, док је за остале остављена могућност подношења заједничке 

понуде.  

 

 

 

 

КОМИСИЈА 


