
   

   
  

    РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА  

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

             Датум: 16.05.2014. године 
       Aдреса:Немањина 22-26, Београд 

 

3. Појашњење конкурсне документације 2/2014 

 

У складу са чл.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 број 2/2014, достављамо одговор на постављено питање. 

 PREDMET: Zahtev za dodatnim informacijama ili za otvoreni postupak za javnu nabavku usluga osiguranja 

imovine i zaposlenih u sudovima Republike Srbije, JN br. 2/2014 

polazeci od: 

• odredbi Zakona o osiguranju kojima je definisano da je drustvo za osiguranje u obavezi da stetu isplati u roku 

od 14 dana od dana prijema obavestenja da se osigurani slucaj dogodio, odnosno od dana kompletiranja 

dokumentacije koja je neophodna za utvrdjivanje postojanja obaveze osiguravaca i njen iznos, 

• od clana 5. stav 3. Modela ugovora kojim je predvidjena obaveza osiguravaca da u roku od 15 dana od dana 

dostavljanja uredne dokumenatcije isplati naknadu za osigurane rizike, kao i 

• od cinjenice da je drustvo za osiguranje i inace obavezno da svoje poslovanje kadrovski, organizaciono i 

tehnicki organizuje na adekvatan nacin, kako bi bilo u mogucnosti da ispostuje zakonom predvidjene rokove 

za isplatu naknade iz osiguranja, 

molimo vas da nam pojasnite element kriterijuma pod rednim brojem 2 koji se boduje sa maksimalnih 30 pondera i to: 

zbog cega je potrebno da svaki organizacioni deo bude kadrovski i tehnicki osposobljen i za procenu i likvidaciju steta, 

obzirom na to da je organizacija poslovanja drustva stvar interne politike te da postojanje kadrovskih i tehnickih 

mogucnosti da se u svakom organizacionom delu obavlja i procena i likvidacija steta, ne moze biti od uticaja na 

realizaciju javne nabavke, odnosno na realizciju ugovora o osiguranju. Ovakav element kriteriijuma bi samo mogao 

bitno ograniciti konkurenciju medju ponudjacima. 

Naime, Prema odredbama Zakona o osiguranju (Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2004, 70/2004-ispr., 

61/2005-dr.zakon, 85/2005-dr.zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009 i 99/2011) Narodna banka Srbije kojoj 

je poveren nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, odlukom bliže propisuje dokaze o propisanoj organizacionoj, 

kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društava za osiguranje kao uslov za dobijanje dozvole za obavljanje poslova 

osiguranja. 

Odlukom Narodne banke Srbije pod organizacionom osposobljenošću društva za osiguranje podrazumeva se 

ustanovljavanje takve organizacije društva koja omogućava uspešno obavljanje njegove delatnosti u obimu utvrđenom 

aktom poslovne politike društva, a koji se dokazuje aktima o unutrašnjoj organizaciji i o sistematizaciji radnih mesta, 

odlukom o organizovanju poslovne jedinice, pravilnikom o radu interne revizije. Pod propisanom kadrovskom 

osposobljenošću društva, u smislu Odluke Narodne banke Srbije, podrazumeva se predviđena kvalifikaciona struktura 

zaposlenih sa potrebnim radnim stažom za svako radno mesto, kao i planirana dinamika popunjavanja 

sistematizovanih radnih mesta koja treba da prati planirano povećanje obima poslova i širenje organizacione mreže 

društva. 



Podnosilac Zahteva posebno ukazuje da Narodna banka Srbije nije propisala, kao dokaz kadrovske 

osposobljenosti društava za osiguranje, uslov da zaposleni za procenu šteta (procenitelji) i likvidatori 

budu zaposleni u organizacionim jedinicama društva za osiguranje jer tako postavljen uslov ne utiče 

na kvalitet obavljanja poslova procene šteta, odnosno ne podrazumeva zakonito i efikasno izvršavanje 

sklopljenih ugovora o osiguranju. 

Za svako društvo za osiguranje na teritoriji Republike Srbije, koje je dobilo dozvolu za rad od Narodne 

banke Srbije pretpostavlja se da je kadrovski i tehnički osposobljeno da uspešno obavlja sve poslove 

za koje je registrovano. U prilog iznetom govori i činjenica da je svako društvo za osiguranje dužno da 

o svim izmenama opštih akata (među koje spada i akt o sistematizaciji i organizaciji) redovno 

obaveštava Narodnu banku Srbije, što govori o kontinuiranoj proveri svih uslova poslovanja ovih 

društava, pa i o kadrovskoj osposobljenosti. 

Konkretno, u ovom slučaju element kriterijuma "raspoloživost mreže za pružanje usluge osiguranja" ne 

doprinosi kvalitetnijem pružanju usluge osiguranja budući da društvo za osiguranje u svom aktu kojim 

definiše unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta nije u obavezi da u organizacionim 

jedinicama predvidi radno mesto procenitelja i likvidatora. 

S obzirom na gore navedeno, Naručilac diskriminiše određene osiguravače na tržištu Republike Srbije 

iako to ne zahtevaju propisi koji regulišu obavljanje delatnosti osiguranja, i ako ovako određen 

kriterijum nije garancija kvalitetno i uspešno obavljenog posla procene i lividacije šteta. 

 

 

Takodje za potrebe obezbedjivanja Pisma o namerama poslovne banke o obezbedjivanju bankarske 

garancije za dobro izvrsenje posla je potrebno preciziranje perioda roka vaznosti bankarske garancije 

za dobro izvrsenje posla. Molim Vas za informaciju o periodu za koji ce biti zakljucen Ugovor o 

osiguranju odnosno pocetku prve godine osiguranja kako bismo blagovremeno obezbedili Pismo o 

namerama prema uputstvu iz konkursne dokumentacije da je rok vazenja bankarske garancije 30 

dana duzi od isteka prve godine osiguranja. 

1. Одговор: 

 

У конкурсној документацији наведени су сви судови на територији Републике Србије 

из које се јасно види просторна распоређеност истих. Судови  су на територији 

Републике Србије основани у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава (Сл.гласник 101/13). Имајући у виду мрежу и просторну 

распрострањеност судова, наручилац сматра да је оправдан наведени критеријум и да је 

у логичкој вези са предметом јавне набавке, нарочито са становишта објективних 

потреба наручиоца у погледу реализације предмета јавне набавке. Чињеница је и то да 

се из конкурсне документације јасно види покривеност судским објектима, на 

територији Републике Србије у укупном износу од  313,179.80 м² чија је вредност 

11,232,239,464 динара, у којима је запослено 14.663 радника и наручилац се определио 

за критеријум „економски најповољнија понуда“ да би дошао до понуде која нуди 

највећу вредност за новац.  
Чланом 2. Модела уговора јасно је дефинисано да: 

«Услуге осигурања из предмета јавне набавке врше се на територији  

Републике Србије, према седиштима и подручјима судова». 
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 Имајући у виду захтев за појашњењем који сте доставили, напомињемо да је 

Закон о јавним набавкама у члану 80. и 81. предвидео понуду са подизвођачем и 

заједничку понуду, коју је наручилац навео у конкурсној документацији, те понуђачи 

могу да размотре наведене чланове ЗЈН.  

 

2. Одговор: 

 

Наручилац ће у складу са роковима прописаним Законом о јавним набавкама, у 

складу са конкурсном документацијом закључити уговор за предметну јавну набавку 

услуга на период од две године.  

 

Прилог уз понуду мора бити и Изјава понуђача о достављању банкарске гаранције за 

добро извршење посла са Писмом о намерама пословне банке у прилогу, што 

подразумева да: 

  

 

Понуђач мора  да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку. 

 

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која 

се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта. 

 

Понуђач са којим буде закључен уговор је у обавези да у складу са чланом 6. модела 

уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 


