
 

Broj: 01-2250 

Datum: 14.12.2015. 

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga – Osiguranje 

imovine i zaposlenih u postupku javne nabavke male vrednosti broj JN 29/15 OP (u skladu sa članom 63. 

Zakona o javnim nabavkama)  

 

ПРЕДМЕТ: Указивање на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији у 

поступку јавне набавке мале вредности услугa – Oсигурaњe имoвинe изaпoслeних – брoj JН 

29/15 MВ, уДoмуздрaвљa „Др JaнoшХaџи“Бaчкa Toпoлa,  зa гoдинудaнa oддaнa зaкључeњa 

угoвoрa ( позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки дана 

11.12.2015. године ) 

Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, ускладусачланом  63. ст. 

2.Законаојавнимнабавкама ( односно чл. 32. Закона о изменама и допунама Закона о јавним 

набавкама „Службени гласник РС“ бр.68/2015 од 04.08.2015. године, ступио на снагу 12.08.2015. 

године ), благовремено указујемо наручиоцу на следеће уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији: 

 

1) Додатни услов: Дoвoљан финaнсиjски и пoслoвни кaпaцитeт 

Наручилац је конкурсном документацијом настрани 6 превидео додатни услов да понуђач располаже: 

„Дoвoљним финaнсиjским и пoслoвним кaпaцитeтoм“ 

Доказ: Изјава 

Наручилац није прецизно дефинисао шта се сматра под довољним финансијским и пословним 

капацитетом, те је омогућено произвољно тумачење истих. 

У складу са чл. 61. ст. 1. ЗЈН наручилац мора припремити конкурсну документацију на начин да 

понуђачи припреме прихватљиве понуде. Због овако непрецизно дефинисаног додатног услова 

понуђачима није унапред познато да ли испуњавају тај додатни услов, нити да ли је он у логичкој вези 

са предметом јавне набавке, или да ли евентуално дискриминише понуђаче ( чл. 76. ст. 6. ЗЈН ). 

Уколико наручилац под довољним финансијским капацитетом нпр. подразумева непостојање губитка, 

или исказани добитак, понуђач напомиње да је Републичка комисија за заштиту права у поступцма 

јавних набавки такав додатни услов више пута оспорила. 



Према досада вишеструко потврђеном ставу Републичке комисије, постављање наведеног захтева, 

односно додатног услова, ни на који начин није улогичкој вези са услугама осигурања као предметом 

јавне набавке. Чињеница да ли су усвојим интерним актима пословања исказали негативан или 

пакпозитиван финансијски резултат у претходном пословном периоду не може утицати на утврђивање 

компетентности, квалитета и у опште могућности понуђача даизврше 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.  

Доказ:   - Решење Републичке комисије за заштиту права упоступцима јавних 

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

 -Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки бр.4-00-3024/2014 од 26.12.2014.год. 

 НБС издаје и одузима дозволу за рад свим осигуравајућим кућама натериторији РС а такође 

врши надзор и контролу њиховог пословања. Према Закону о осигурању цитирамо: 

чл. 116  Закона о осигурању: 

„Ради обезбеђења трајног извршавања обавеза, друштво за осигурање мора имати гарантну 

резерву.“ 

Чл. 123  Закона о осигурању: 

„Гарантна резерва друштва за осигурање увек мора бити већа од израчунате маргине 

солвентности.“ 

Маргина солвентности, како јој и сам назив говори, непосредно стоји у вези са интересом наручиоца 

(осигураника) и односи се на финансијску сигурност осигуравача, тј. да ће услучају настанка осигураног 

случаја oн бити у стању да изврши своју обавезу благовремено и у пуном износу чак и у условима 

битног одступања висине штета од очекиваних. Што је већа номинална (апсолутна) разлика између 

гарантне резерве друштва и његове маргине солвентности, у толико је друштво солвентније, односно 

његова сигурност је већа, зато што „растом“ друштва за осигурање „расте“ ниво маргине солвентности, 

а тиме и захтевани минимални износ гарантних резерви који је неопходан за обезбеђење 

солвентности, односно поузданости. Друштво за осигурање је солвентно уколико је у стању да испуни 

све своје обавезе по основу закључених уговорао осигурању по њиховој доспелости. 

Гарантна резерва, маргина солвентности и нада све апсолутна разлика између истих су најбитнији 

показатељи солвентности, ликвидности и поузданости понуђача (осигуравача) који може обезбедити 

валитетно осигуравајуће покриће. 

Посебно наглашавамо да ни евентуално исказан губитак у финансијским извештајима одређеног 

осигуравача није релевантан показатељ његове могућности да адекватно изврши своје обавезе 

у вези са предметом јавне набавке.  



Сходно наведеном, уколико НБС није одузела дозволу за рад одређеном понуђачу (обавезан 

услов из чл. 75 став 1 тачка 5 ЗЈН), односно уколико осигуравач има обезбеђену гарантну 

резерву и маргину солвентности у Законом о осигурању прописаној висини, апсолутно је 

нерелевантно да ли је у претходном периоду пословао са губитком или није јер разлози за исто 

могу бити различити а веома често и ствар његове пословне и финансијске политике. 

 

На страни 6. Конкурсне документације 

1.2.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који  испуњава додатне  

услове  за  учешће  у  поступку  јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, односно ако располаже: 

1) Довољним финансијским и пословним капацитетом 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:  

1.2.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који  испуњава додатне  

услове  за  учешће  у  поступку  јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, односно ако располаже: 

“1) довољним техничким и кадровским капацитетом, и то: 

- да  понуђач располаже са најмање једном дигиталном камером или фото апаратом којим би 
евидентирао настанак осигураног случаја  

  
2) довољним кадровским капацитетом, и то: 

- да понуђач располаже са 1 запосленог које је одговорно за процену штете. „ 
 

2) Краћи рок за подношење понуда супротно чл. 99. ЗЈН 

Наручилац је у позиву и конкурсној документацији назначио да је рок за подношење понуда 18.12.2015. 

године. 

Имајући у виду да су позив и конкурсна документација објављени дана 11.12.2015. године јасно је да је 

наручилац одредио рок за подношење понуда краћи од осам дана, супротно чл. 99. ЗЈН: 

„Рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности не може бити краћи од осам дана 

од дана објављивања позива за подношење понуда“. 

На страни 3. Конкурсне документације 

1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:  

Рок за подношење понуда је   18.12.2015.  године до   09.00   часова.  

 



1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ,  ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене истог дана 18.12.2015. године у 

09.30 часова у Дому здравља, “Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола.   

 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

„1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:  

Рок за подношење понуда је   23.12.2015.  године до   09.00   часова.  

1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ,  ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене истог дана 23.12.2015. године 

у 09.30 часова у Дому здравља, “Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1, 24300 Бачка 

Топола.“ 

 

3)Резервни елемент критеријум 

Наручилац је на стр. 14 под тачком 5.22. као резервни елемент критеријума предвидео следеће: 

„1. Укoликo двe или вишe пoнудa имajу исту пoнуђeну цeну, прeднoст ћe сe дaти пoнуди пo дaтуму 

приспeћa.“. 

Чланом 84. ст. 2. ЗЈН прописано је да елементи критеријума на основу којих наручилац додељује 

уговор морају бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски постављени и морају 

стајати у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Чланом 84.ст. 4. ЗЈН је одређено да наручилац мора у конкурсној документацији одредити елементе 

критеријума, односно начин на  основу којих ће доделити уговор у ситуацији када постоје две или више 

понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом. 

Резервни елемент критеријума мора бити описан, вреднован и у логичкој вези са извршењем конкретне 

јавне набавке те такав да омогућава рангирање достављених понуда на начин који ће резултирати 

оценом једне од њих као објективно најквалитетније и најповољније за наручиоца. 

Сходно наведеном, критеријум приспећа понуда ни на који начин није у логичкој вези са предметом 

јавне набавке, односно његовим извршењем, те се јасно може закључити да је конкурсна 

документација и у овом погледу припремљена супротно наведеним, императивним законским 

одредбама. 

Доказ:- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних  



 набавки бр.4-00- 696/2013  од 18.06.2013.год. 

            -  Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних  

 набавки бр.4-00- 699/2012  од 07.06.2012.год. 

 

На страни 14. Конкурсне документације 

5.22.  ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

1. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће се дати понуди по датуму приспећа 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

„ 5.22.  ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

1. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача, који је понудио дужи рок важења понуде. “ 

 

4) Непотпуно упутство понуђачима како да сачине понуду 

Наручилац на стр. 14 под тачком 5.18. „Додатне информације и појашњења“ није дао потпуно упутство 

понуђачима, а у складу са чл. 32. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама „Службени 

гласник РС“бр. 68/2015 од 04.08.2015. године којим је измењен чл. 63. ст. 2 и ст. 3. Закона о јавним 

набавкама ( „СлужбенигласникРС“бр. 124/12 и 14/15 ) и сад гласи: 

„Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуде. 

Услучају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, 

одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници“. 

Из наведеног следи да упутство за сачињавање понуде није сачињено у складу са чл. 6. ст. 1. тачком 8) 

и чл. 9. ст.1. тачком 14) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, увези са чланом 61 став 10 Закона о јавним 

набавкама и цитираним чл. 63. ст. 2. ЗЈН. 

 

На страни 14. Конкурсне документације 

5.18.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА   

 1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, 24300 Бачка 

Топола, Светог Стефана 1, „Питања за Комисију за јавну набавку услуга – Осигурање имовине и запослених  



– број ЈН 29/15 МВ или на е-маил:  јндзбти@стцабле.нет  тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, а Дом здравља „Др 

Јанош Хаџи“, Бачка Топола ће на захтев  одговорити у року од 3 дана од дана пријема  и ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

“5.18.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА   

1. „Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока 

за подношење понуде. 

2. Услучају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, 

одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. “ 

 

5. Нетачно упутство о начину и року за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Наручилац је дао упутство о начину и року за подношење захтева за заштиту права понуђача, али 

истим није предвидео измене предвиђене чл. 32. и 72. Закона о изменама и допунама Закона о јавним 

набавкама „СлужбенигласникРС“бр. 68/2015 од 04.08.2015. године, који је ступио на снагу дана 

12.08.2015. године, због чега упутство није сачињено у складу са важећим одредбама, а у складу 

чланом 9став 1 тачка 17) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у вези са чланом 61 став 10 Закона о јавним 

набавкама.  

Чланом 72. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама је измењен чл. 149. Закона о 

јавним набавкама тако да чл. 149. ст. 3. ЗЈН гласи: 

„Захтев за заштиту права којим сеоспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим акоје примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационом поступку акоје примљен од стране наручиоца три дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављањаи уколикоје подносилац захтева у 

складу сачланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу наевентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио“. 

На страни 15. Конкурсне документације 

5.25.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

3. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете   у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу захтева били или  могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 



 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ: 

„Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока 

за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио“. 

 

 

                                                                                              Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 

                                                                                                 Комисија за јавне набавке 

 

 

 


