
 
 

број: 01-4256/4-4 

датум: 05.09.2018. 

 

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 76. ЗЈН – додатни 

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

поступку јавне набавке одредио следеће: 

1. да је на дан 31.12.2017. године располагао разликом између расположиве и захтеване 

маргине солвентности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од 350.000.000,00 

динара. 

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

није у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

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

документацији одређује услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, 

пословног, техничког и 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 понуђача и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

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

подразумева да наручилац може успешно да реализује уговор који је предмет набавке. Али то 

никако не значи да је могућност дефинисања додатних услова од стране наручиоца 

неограничена те да одређивањем додатних услова наручилац може дискриминисати одређене 

понуђаче иако је неспорно да они могу да успешно реализују услугу осигурања која је предмет 

јавне набавке а што је у конкретном случају Наручилац учинио злоупотребивши институт 

додатних услова. 

1.Одговор комисије наручиоца: 

Сходно захтеву за појашњења конкурсне документације који је постављен Комисија наручиоца 

за предметну јавну набавку услуга истиче да је критеријум сагласно члану 10. а у вези са 

чланом 12. ЗЈН већ снижен на 350.000.000,00 динара Изменом конкурсне документације број 

01-4256/4-3 од 31.08.2018. године и да при овом додатном услову Комисија остаје, те даљих 

измена конкурсне документације неће бити. 
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2. Питање заинтересованог лица: 

У погледу захтева Наруиоца за додељивање бесповратних средстава превентиве од минимум 20 

% од висине укупно уговорене имовинске премије исти сматрамо апсолутно неоправданим 

осјаући у свему при тврдњама изнетим у првобитном Зхтеву за појашњење конкурсне 

документације од 28.08.2018. године. Поставља се питање који је смисао оваквог захтева где 

овако одређена средства превентиве, процентуално у односу на понуђену премију, de facto 

представљају попуст на исту? 

2. Одговор комисије Наручиоца: 

Када су у питању средства превентиве Комисија остаје при свом ставу. Средства превентиве се 

и даље захтевају у понуди заинтересованих лица, односно понуђача. 

3. Питање заинтересованог лица: 

Посебно истичемо да наручилац ни у једном делу се није осврнуо на наше треће питање из 

Захтева за појашњење конкурсне документације а које се односи на тзв.резервни критеријум 

(„наручилац је одредио да у случају да псотоје две или више понуда са једнаком ценом као 

најповољнију понуду изабрати понуду оног понуђача са понуђеним већим процентом 

превентиве“). 

3. Одговор комисије наручиоца: 

У Појашњењу конкурсне документације Број 01-4256/4-2 од 31.08.2018. године Комисија је 

навела „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.“ У наставку предметног појашњења се још каже: „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.“ 

Дакле из свега наведеног је јасно да је Наручилац одговорио на постављено питање кроз 

одговор дат под тачком 2) предметног појашњења. Резервни критеријум у виду средстава 

превентиве је примењен у поступку јавне набавке услуга осигурања да оснажи начело 

економичности и ефикасности поступка које се третира као основно, „циљно начело“. 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави услуге одговарајућег квалитета 

имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Тиме се наручилац практично обавезује 

да при куповини постигне највећу вредност за новац (енг. value for money), што је један од 

основних циљева јавних набавки. Тако је и у овом случају када је реч о тзв. резервном 

критеријуму, Наручилац у конкурсној документацији настојао да обезбеди кроз њега што већу 

вредност за понуђену, односно након закључивања уговора о јавној набавци услуга ЈН 24/18, 

уговорену цену услуга.  
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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 јавних набавки; 

- интернет страници Наручиоца. 


