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Питање и одговор 

ЈН број 1.1.4. 

 

                   На основу чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) заинтересовано лице је поставило путем електронске поште дана 03.05.2019. 

године, за јавну набавку услуге осигурања, за потребе  установе Спортски центар „Ибар“ 

Краљево,  број 1.2.4.  

 

Питање: 

 

Na strani 11. Konkursne dokumentacije, u delu koji odredjuje dodatne uslove u postupku javne 

nabavke male vrednosti definisan je sledeći uslov finansijskog kapaciteta: 

  

„ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 1.2.1 

Финансијски капацитет: - Да је понуђач у 2017. години имао одговарајућу адекватност 

капитала односно да је располагао апсолутном разликом између расположиве и захтеване 

маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурање на дан 31.12.2017. године 

већом од 1.500.000.000,00 динара“ 

  

 S tim u vezi, zainteresovani ponudjač ističe da je dodatni uslov predvidjen u konkursnoj 

dokumentaciji da je ponudjač na dan 31.12.2017. ostvario apsolutnu razliku izmedju 

raspolozive I zahtevane margine solventnosti u visini od 1.500.000.000  dinara nije u logičkoj 

vezi sa konkretnom javnom nabavkom, odnosno da zahtevana razlika nije garancija da će u 

konkretnoj javnoj nabavci ponudjač kvalitetno izvršiti uslugu osiguranja koja je predmet 

javne nabavke – naime,naručilac nije obrazložio iz kog razloga mu taj iznos garantuje 

adekvatno izvršenje usluge javne nabavke. Članom 120 . stav 1 Zakona o osiguranju je 

propisano da margina solventnosti društva za Osiguranje odgovara ukupnoj aktivi umanjenoj za 

nematerijalna ulaganja ,aktivna vremenska razgraničenja ,gubitak, obaveze I za prenosne pozicije. 

Članom 122 Zakona o osiguranju je propisano da je društvo za Osiguranje duzno da u svom 

poslovanju obezbedi da margina solventnosti uvek bude u visini utvrdjenoj na način koji propiše 

Narodna banka Srbije. Dakle, imajući u vidu da je posebnim zakonskim odredbama regulisano 

postojanje margine solventnosti u propisanoj visini , da pomenutim Zakonom nije propisano 

kolika razlika mora postojati izmedju raspolozive I z ahtevane margine solventnosti ,naručailac 

nije ukazao na argumente koji ukazuju na potrebu realizacije predmetne javne nabavke sa ovako 

definisanim finansijskim kapacitetom . U prilog ovim tvrdnjama prilazemo Rešenje republičke 

komisije za zaštitu prava broj 4-00-617/2017 kojim je navedeni uslov osporen sa stanovišta 

odredbi čllana 76 stav 2 Zakona o javnim nabavkama. 

  

 

Заводни број  209 

Датум 06.05.2019. 

Место Краљево 
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ОДГОВОР: 
  

Наручилац је наведени додатни услов за учешће у поступку јавне набавке поставио у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама, тако да не дискриминише понуђаче и да је 

у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

  

Наиме, додатни услов – да је понуђач имао одговарајућу адекватност капитала, односно да 

је располагао апсолутном разликом између расположиве и захтеване маргине солвентности 

за неживотна осигурања/реосигурање на дан 31.12.2017. године већом од 1.500.000.000,00 

динара - опредељен је на основу процене објективних потреба и потенцијалних ризика са 

којима се можемо суочити у погледу своје имовине, имајући у виду нарочито њену 

специфичност и намену, вредност и укупан износ суме осигурања. 

  

Што је већа разлика између расположиве и захтеване маргине 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, чиме ће бити обезбеђена 

сигурна и брза исплата потенцијално великих штета те оправдано сматрамо да је 

постављени додатни услов  у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

  

Такође, захтевани додатни услов не ограничава конкуренцију и није дискриминаторски 

имајући у виду да је за све понуђаче који не испуњавају овај услов остављена могућност 

заједничке понуде. 

  

У складу са горе наведеним, остајемо при додатним условима предвиђеним у конкурсној 

документацији. 

 

              

  

 

                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


