
 
 

број: 01-4256/4-2 

датум: 31.08.2018. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије 

(у даљем тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке услуга број ЈН 24/18 ,,Услуге осигурања 

за период до 12 месеци” даје 

Појашњење конкурсне документације 

1.Питање заинтересованог лица:  

Наручилац је у делу конкурсне документације „Услови за учешће из члана 75. И 76. ЗЈН – 

додатни услов за учешће“ у погледу испуњености финансијског капацитета као додатни услов 

за учешће у поступку јавне набавке одредио следеће: „да је на дан 31.12.2016. године понуђач 

остварио апсолутну разлику између расположиве и захтеване маргине солвентности за 

неживотна осигурања/реосигурања у висини од 500.000.000,00 динара“. 

Истичемо да је овако одређени услов за учешће у поступку јавне набавке дискриминишући и 

нису у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама дефинсиано је да наручилац у конкурсној 

документацији одређује услове кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду 

предмет јавне набавке, док је ставом 6. истог члана предвиђено да наручилац одређује услове 

тако да исти не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Смисао ових одредби јесте да се наручиоцу омогући дефинисање услова чија испуњеност 

подразумева да наручиалц може приликом избора понуде изабрати понуду оног понуђача који 

сходно својим капацитетима може успешно да реализује уговор који је предмет набавке.. 

Наиме, истичемо да је одређени услов „да је на дан 31.12.2016.године понуђач остварио 

апсолутну разлику између расположиве и захтеване маргине солвентности за неживотна 

осигурања/реосигурања у висини од 500.000.000,00 динара“ није у логичкој вези са конкретном 

јавном набавком односно захтевана разлика у износу од најмање 500.000.000,00 динара није 

гаранција да ће у конкретној јавној набавци понуђач квалитетно извршити услугу осигурања 

која је предмет јавне набавке. 

Такође, истичемо да је одређени услов „да је на дан 31.12.2016. године понуђач остварио 

апсолутну разлику између расположиве и захтеване маргине солвентности за неживотна 

осигурања/реосигурања у висини од 500.000.000,00 динара“ дискриминишући, односно исти 

није дефинисан на нивоу који би омогућио селекцију оних понуђача који поседују капацитете 

неопходне за реализацију конкретне јавне набавке... 
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1.Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца за предметну јавну набавку услуга осигурања број ЈН 24/18 ће одговор 

дати кроз измену конкурсне документације. 

2. Питање заинтересованог лица: 

Наручилац, је на страни 9. Конкурсне документације дефинисао тзв. „друге захтеве“ у којим је 

истакао да је понуђач дужан да у 2018/2019 години бесповратним улагањем својих 

финансијских средстава учествовати у спровођењу превентивних мера и актовиности 

наручиоца на заштити од анступања осигураних ризика, у висини од најмање 20% од висине 

укупно уговорене имовинске премије у периоду трајања осигурања (средства превентиве). Исто 

се односи на члан 7. Модела уговора. 

Наиме, с обзиром да је предмет јавне набавке услуга осигурања имовине, обавеза самог 

наручиоца сходно члану 926. став 1. Закона о облиагационим односима („Сл.лист СФРЈ“, бр. 

29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89 „Сл.лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – 

Уставна повеља) јесте да спроведе прописане, уговорене и све остале мере потребне да се 

спречи наступање осигураног случаја, а уколико осигурани случај наступи, осигураник 

(наручилац) је дужан предузети све што је у његовој моћи да се ограниче његове штетне 

последице, те осигуравачи нису дужни да улажу бесповратна новчана средства која би се 

користила за евентуално спречавање настанка последица наступања осигураног случаја. 

Фонд превентивне чине средства друштва за осигурање која се наменски издавајају из премије 

осигурања (допринос за превентиву) и служи за финансирање мера за спречавање и сузбијање 

ризика који угрожавају осигурану имовину. 

Према одредби члана 114. Закона о осигурању(„Сл.гласник РС“, бр. 139/2014), формирање 

фонда превентиве није обавезно – ствар је пословне политике друштва за осигурање. 

Дакле, у Закону о осигурању није императивно постављен захтев за формирање фонда 

превентиве. Премија осиугарања састоји се од функционалне премије и режијског додатка, те 

се функционална премија састоји од техничке премије, а може садржати и допринос за 

превентиву (дакле не мора), ако је урачунат у премију осигурања. 

Сходно акту пословне политике, правилнику о формирању и коришћењу средстава фонда 

превентиве, финансирање мера за спречавање и сузбијање ризика код осигураника може да се 

чини у виду кредита или без обавезног враћања (бесповратно). 

Имајући у виду наведено овај захтев Наручиоца је неоправдан... 

2.Одговор комисије Наручиоца: 

Сходно члану 9. ЗЈН, а имајући у виду горе наведено у питању заинтересованог лица Комисија 

наручиоца сматра да средства превентиве не дискриминишу понуђаче јер сви их могу у својим 

понудама изнети.  

Са друге стране, сходно поменутом члану 114. Закона о осигурању, средства превентиве нису 

императивно прописана ни као обавеза али нису ни забрањена да се захтевају. Имајући у виду, 
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да Наручилац спровођењем јавне набавке настоји да обезбеди кроз конкурентан и 

транспарентан поступак јавне набавке најповољнију понуду, а да се додатним захтевом у виду 

средстава превентиве не намеће ниједан додатни услов заинтересованим лицима који би водио 

ка смањењу или онемогућавању конкуренције, Комисија наручиоца је заузела став да у овом 

делу неће приступити измени конкурсне документације. 

За сва даља питања и појашњења стојимо Вам на располагању. 

 

Комисија наручиоца за предметну јавну набавку услуга 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона објавити на: 

- порталу ЈН; 

- интернет страници Наручиоца. 


