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Конкурсна документација за 

јавну набавку у отвореном поступку  

 

 

Предмет: 

 

Набавка услуга осигурања 

Партија 1 осигурање имовине Универзитета 

Партија 2 осигурање запослених на Универзитету 

Партија 3  аутокаско  осигурање  

 

Број јавне набавке: 1.2.1/16 

 

 

                                         Појашњење конкурсне документације: 

 

Потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

 

Поштовани, 

  

Молимо за појaшњење у вези са траженим додатним условима на страни 23 

конкурсне документације у погледу пословног капацитета: 

  

1. Да понуђач није пословао са губитком у 2015. години. 

  

Желимо да истакнемо да је законски рок за доставу редовних финансијских 

извештаја 30 јун - па нам није јасно како у овом тренутку као услов 

тражите инфорамацију да друшто није пословало са губитком у 2015. 

години ? 

  

Такође што се тиче овог захтева  према до сада вишеструко потврђеном 

ставу Републичке комисије, постављање наведеног захтева, односно 

додатног услова, ни на који начин није у логичкој вези са услугама 

осигурања као предметом јавне набавке па је с тога у супротности са 

чланом 76 став 6 важећег Закона о јавним набавкама.  

  

Чињеница да ли су у својим интерним актима пословања исказали 

негативан или пак позитиван финансијски резултат у претходном 

пословном периоду не може утицати на утврђивање компетентности, 

квалитета и уопште могућности понуђача да изврше услуге које су предмет 

овог поступка јавне набавке посебно из разлога што ће се предметне услуге 

реализовати у периоду који тек следи након закључења уговора и који ће се 

односити на нову пословну годину. 

 



-Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки бр.4-00-3024/2015 од 26.12.2014.год.  

 

-Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки бр.4-00-1580/2015 од 29.07.2015.год.  
  

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

између гарантованих резерви и маргине солвентности у висини 

500.000.000,00 динара - oбзиром да ви тражите разлику између 

гарантне резеве и маргине солвентности 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 ? 

 

 

Сматрамо да захтев постављен у том износу 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 
  

3. Извештај о бонитету за јавне набавке за 2015.годину (образац BON-

JN) који издаје Агенцијa за привредне регистре – тај документ 

Агенција за привредне регистре не издаје за друштва за осигурање од 

2014. године. 

  

 

Молимо Вас да конкурсну документацију измените у складу са Законом о јавним 

набавкама и да захтев у погледу захтеваног  капацитета уподобите са важећим 

Законским одредбама. 

  
  

  

Одговор на питање бр. 1. 

 

Брише се да понуђач у 2015. години није пословао са губитком као један од 

додатних услова неопходног пословног капацитета понуђача. 

 

Одговор на питање бр. 2. 

  

Наручилац је  угледна државна институција и од изузетног државног значаја 

која  поседује значајну и вредну имовину.Наручилац је имајући све ово у 

виду  а ускладу са чланом 76. став 6.   прописао неопходан финансијски 

капацитет понуђача и то, да је понуђач,на дан 31.12.2014.године имао 

апсолутну разлику између гарантних резерви и маргине солвентности у 

висини од 500.000.000,00 динара.     

Тражени финансијски капацитет показатељ је способности осигуравача да у 

случају настанка осигураног случаја изврши своју обавезу благовремено и у 

реалном износу а посебно када су у питању штете великих износа и служи за 



трајно извршење преузетих обавеза осигуравача.Што је већа разлика између 

гарантних резерви и маргина солвентности,осигуравајуће друштво је 

финансијски стабилније и солвентније што је гарант  да ће бити у стању да 

изврши све своје преузете обавезе у конкретној јавној набавци те је исти у 

логичкој вези са предметом јавне набавке и не дикриминише потенцијалне 

понуђаче.С обзиром да је вредност имовине Наручиоца која је предмет 

осигурања преко 8.600.000.000.00 динара и да наручилац има 8000 запослених 

који се осигуравају на осигуране суме преко 1500 динара по запосленом, 

апсолутна разлика између гарантних резерви и маргине солвентности у 

висини од 500.000.000,00 динара (мање од  6% вредности имовине која је 

предмет осигурања) представља доњу границу која је прихватљива за 

Наручиоца у конкретном поступку јавне набавке.Понуђачима који 

самостално не испуњавају задати услов дата је могућност да наступе заједно 

у оквиру групе понуђача у заједничкој понуди и тако испуне додатни 

финансијски капацитет који се тражи конкурсном документацијом. 

 

Одговор на питање бр. 3. 
 

 

Извештај о бонитету за јавне набавке за 2015.годину  

 

Брише се Извештај о бонитету за јавне набавке за 2015.годину као један 

од додатних услова неопходног пословног капацитета понуђача. 
 

 

 


