
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник 

РС”бр.124/2012”, 14/2015 и 68/2015)  

Комисија за јнмв 01-3/2017 Осигурање имовине и лица: 

Број:03/281 
 
Датум: 27.01.2017. године. 

Питање заинтересованог лица 1 : 

Наручилац је у делу кпнкурсне дпкументације "Услпви за учешће у ппступку јавне набавке" на страни 7, 

кап дпдатне услпве у ппгледу  финансијскпг капацитета између псталпг  предвидеп и следеће услпве: 

1) да је понуђач на дан 31.12.2015. године остварио апсолутну разлику расположиве и захтеване 

маргине солвентности за животна и неживотна осигурања/реосигурање  осигурања у висини од 

500.000.000 динара  

Ппднпсилац захтева истиче да пвакп пдређени дпдатни услпви за учешће у ппступку јавне набавке 

пграничавају кпнкуренцију, да су исти дискриминишући и да нису у лпгичкпј вези са предметпм  јавне 

набавке.Чланпм 76. став 2. Закпна п јавним набавкама дефинисанп је да наручилац у кпнкурснпј  

дпкументацији пдређује услпве за учешће у ппступку јавне набавке у ппгледу финансијскпг, ппслпвнпг, 

техничкпг и кадрпвскпг капацитета увек када је тп пптребнп имајући у виду предмет јавне набавке, дпк је 

ставпм 6. истпг члана предвиђенп да наручилац пдрђује услпве такп да исти не дискриминишу ппнуђача и да 

су у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке. 

Смисап пвих пдредби јесте да се наурчипцу пмпгући дефинисаое услпва чија испуоенпст  ппдразумева 

да наручилац мпже приликпм избпра ппнуде изабрати ппнуду пнпг ппнуђача кпји схпднп свпјим 

капацитетима мпже успешнп да реализује угпвпр кпји је предмет јавне набавке. Али тп никакп не значи 

даје мпгућнпст дефинисаоа дпдатних услпва пд стране наручипца непграничена те да пдређиваоем 

дпдатних услпва наручилац мпже пграничавати кпнкуренцију и дискриминисати пдређене ппнуђаче иакп је 

несппрнп да пни мпгу да успешнп реализују услугу псигураоа кпја је предмет јавне набавке а штп је у 

кпнкретнпм случају Наручилац учинип злпупптребивши институт     дпдатних услпва. 

Очигледнп је да Наручилац приликпм дефинисаоа дпдатних услпва није извршип све пптребне прпвере и 

анализе те је елиминисап из учешћа у предметнпм ппступку псигуравача кпји је 4 на  тржишту псигураоа у 

Републици Србији, иакп несумоивп мпжемп да пружимп квалитетну услугу     псигураоа кпја је предмет јавне 

набавке. 

Дакле не ппстпји пправдан разлпг за дефинисаое дпдатних услпва у предметнпм ппступку јавне набавке на 

наведени начин, те је нејаснп заштп је Наручилац ппределип на пвај начин испуоенпст     финансијскпг 

капацитета кпји за ппследицу има самп непправданп, искључиваое из   кпнкуренције и дискриминацију 

ппјединих ппнуђача. 



        2)   Наручилац је у делу кпнкурсне дпкументације "Дпдатни услпв за учешће у ппступку јавне набавке" 

кап услпв за учешће у предметнпм ппступку јавне набавке у ппгледу кадрпвскпг капацитета пдредип да 

ппнуђач распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм: 

              -да ппнуђач има најмаое 16 заппслених и/или угпвпрпм раднп ангажпваних лица кпја ће бити 

ангажпвана на извршеоу угпвпрених пбавеза, прпцене и решаваоу штета пд кпјих: 3 дипл. правника, 3 

дипл. екпнпмиста, 3 дипл. инжеоера електрптехнике или инфпрматике, 3 дипл. инжеоера машинства, 3 

дипл. инжеоера грађевине и 1 дпктпр медицине – лекар цензпр. 

Ппднпсилац захтева истиче да је пвакп пдређен услпв за учешће у ппступку јавне набавке дискриминишући и 

није у лпгичнпј вези са предметпм јавне набавке. Наиме, Ппднпсилац захтева истиче да је пдређени услпв 

"наведени брпј виспкпстручних кадрпва" дисктриминишући, пднпснп исти није дефинисан на нивпу кпји 

би пмпгућип селекцију пних ппнуђача кпји у раднпм пднпсу имају маои брпј ангажпваних радника пд 

захтеванпг брпја, неппхпднпг за реализацију кпнкретне јавне набавке. 

Дакле, Наручилац пнемпгућује учешће у предметнпм ппступку јавне набавке свим  псигуравачима 

кпји немају у раднпм пднпсу наведени брпј виспкпстручних кадрпва, иакп несумоивп исти мпгу да 

квалитетнп реализују угпвпр п псигураоу кпји је предмет пве јавне набавке. 

Чланпм 12. став 1. ЗЈН прпписанп је да је наручилац дужан да у свим фазама ппступка јавне набавке пбезбеди 

једнак пплпжај свим ппнуђачима. 

3) незаконито одређен предмет  набавке бр. 01-3/2017  у делу који се односи на  покриће 

за случај смрти услед болести ( чл. 9. ст. 1. тачки 1. Закона о осигурању) 

 

                   У  кпнкурснпј дпкументацији сте предвидели да псигураое заппслених, пднпснп „кплективнп 

псигураое радника пд ппследица несрећнпг случаја (незгпде)“ кап врста неживптнпг псигураоа, треба да 

пбухвати и ппкриће за случај смрти услед бплести, пднпснп врсту живптних псигураоа. 

            Ппкриће смрти услед бплести спада у живптнп псигураое сагласнп чл. 8. Закпна п псигураоу. 

            У прилпг изнетим навпдима, недвпсмисленп гпвпри Мишљеое Нарпдне банке Србије 

К.Г.бр.2930/1/15 УНФИ II -948/11/15 пд 05.08.2015. гпдине у кпме је на страни 2 ппд тачкпм 2 јаснп 

предвиђенп да псигураое смрти усед бплести мпже бити ппкривенп самп у склппу живптнпг 

псигураоа. 

           Наручилац је у складу са чл. 61. ст. 1. Закпна п јавним набавкама дужан да припреми кпнкурсну 

дпкументацију такп да ппнуђачи на пснпву ое мпгу да припреме прихватљиве ппнуде. Схпднп наведенпм, 

наручилац приликпм пдређиваоа предмета јавне набавке мпра имати у виду и закпнску регулативу 

пдређене пбласти, у предметнпм случају важећи Закпн п псигураоу. 

Мплимп Вас да пдгпвприте на указане неправилнпсти и недпстатке пбјављиваоем пдгпвпра на 

Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 3 дана пд дана пријема пвпг 

дпписа (захтева ), сагласнп чл. 63. ст. 3. Закпна п јавним набавкама. 

 

Наведене недпстатке и неправилнпсти указујемп сагласнп чл. 63. ст. 2. и 149. ст. 3. ЗЈН. 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  
 
На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 

РС”бр.124/2012”, 14/2015 и 68/2015)  

Комисија за јнмв 01-3/2017 Осигурање имовине и лица: 

 
Број:03/281-2 
 
Датум: 30.01.2017. године. 

Одговор заинтересованом лицу 1: 

 

Питаое  брпј 1: 

Наручилац је у складу са чланпм 76. став 2 ЗЈН, прпписап неппхпдан финансијски капацитет ппнуђача и тп 

„да је ппнуђач на дан 31.12.2015. гпдине пстварип апсплутну разлику распплпживе и захтеване маргине 

сплвентнпсти за живптна и неживптна псигураоа/репсигураое  псигураоа у висини пд 500.000.000 динара“ 

Тражени финансијски капацитет ппказатељ је сппспбнпсти псигуравача да у случају настанка псигуранпг 

случаја изврши свпју пбавезу благпвременп и у реланпм изнпсу, а ппсебнп када су у питаоу штете великих 

изнпса и служи за трајнп извршеое преузеутих пбавеза псигуравача. Штп је већа разлика између гарантних 

резерви и маргине сплвентнпсти, псигуравајуће друштвп је финансијски стабилније и сплвентије штп је 

гарант да ће бити у стаоу да изврши све свпје преузете пбавезе у кпнкретнпј јавнпј набаци, те је исти у 

лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке и не дискриминише пптенцијалне ппнуђаче.  

Ппнуђачима кпји сампсталнп не испуоавају задати услпв, дата је мпгућнпст да наступе у пквиру групе 

ппнуђача у заједничкпј ппнуди и такп испуне дпдатни финансијски капацитет кпји се тражи кпнкурснпм 

дпкументацијпм. 

Питаое брпј 2: 

Наручилац је у делу кпнкурсне дпкументације "Дпдатни услпв за учешће у ппступку јавне набавке" кап услпв 

за учешће у предметнпм ппступку јавне набавке у ппгледу кадрпвскпг капацитета пдредип да ппнуђач 

распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм: 

-да ппнуђач има најмаое 16 заппслених и/или угпвпрпм раднп ангажпваних лица кпја ће бити ангажпвана 

на извршеоу угпвпрених пбавеза, прпцене и решаваоу штета пд кпјих: 3 дипл. правника, 3 дипл. 

екпнпмиста, 3 дипл. инжеоера електрптехнике или инфпрматике, 3 дипл. инжеоера машинства, 3 дипл. 

инжеоера грађевине и 1 дпктпр медицине – лекар цензпр. 

Имајући у виду предмет јавне набавке (псигураое импвине, пдгпвпрнпсти и заппслених), а ппштујући начелп 

ефикаснпсти јавне набавке из чл. 9. ст. 1. Закпна п јавним набавкама, наручилац је прпписап адекватан брпј 

ангажпваних лица кпји ће пмпгућити брзу и ефикасну прпцену, ликидацију и исплату штета, с пбзирпм на 

разнпврснпст предмета псигураоа. 



Ппнуђачи кпји немају заппслене на пснпву угпвпра п раду, мпгу дпказати кадрпвски капацитет и 

дпстаљаоем угпвпра п делу, угпвпра п пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва, угпвпра п 

дппунскпм раду или другпг угпвпра кпји је правни пснпв оегпвпг ангажпваоа пд стране ппнуђача, а 

ппнуђачима кпји сампсталнп не испуоавају задати услпв, дата је мпгућнпст да наступе у пквиру групе 

ппнуђача у заједничкпј ппнуди и такп испуне дпдатни кадрпвски капацитет кпји се тражи кпнкурснпм 

дпкументацијпм. 

Питаое брпј 3: 

У пдељку III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

кпнкурсне дпкументације, наручилац је ппд тачкпм 8. кап ппсебнп псигураое предвидеп Кплективнп 

псигураое заппслених пд ризика смрти услед бплести, дпк је ппд тачкпм 7 предвиђенп Кплективнпг 

псигураое заппслених пд ппследица несрећнпг случаја (незгпде) у тпку читавпг дана – 24 часа, кпје је 

предвиђенп тачкпм 7. 

С тим у вези, а у складу са чланпм 61. Закпна п јавним набавкама,  наручилац је навеп све елементе за 

припрему прихватљиве ппнуде за ризик кплективнпг псигураоа заппслених пд ризика смрти услед бплести и 

тп прпсечну старпст, псигурану суму и брпј заппслених, те се пвп псигураое мпже дати у склппу живптних 

псигураоа кап ппсебна пплиса. 

 

 

 

 

                                                                                            Комисија за јнмв 01-3/2017 


