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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

     Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 
 

Деловодни број:  014.2-4062/2-1 

Датум: 28.05.2018. године 

 

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 

и 68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.2-

4062/1 од 18.05.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ЈНОП 18/2018 УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

 

Дана 25.05.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано 

лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

услуга – Услуга осигурања, у поступку јавне набавке ЈНОП 18/2018, заведеног код Нарчуиоца 

под бројем 014.2-4364 од 25.05.2018. године. 

 

Питање: 

Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у складу са чланом 63. ст. 

2. Закона о јавним набавкама (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 следећи уочени недостатак и 

неправилности у конкурсној документацији: 

 

1. Додатни услов “-да није пословао са губитком у 2014., 2015. и 2016. години“ 

Наручилац је конкурсном документацијом између остлих за понуђаче предвидео и спорни 

додатни услов: 

“-да није пословао са губитком у 2014., 2015. и 2016. години“ 

 

Према до сада вишеструко потврђеном ставу Републичке комисије, постављање наведеног 

захтева, односно додатног услова, ни на који начин нију у логичкој вези са услугама 

осигурања као предметом јавне набавке. Чињеница да ли су у својим интерним актима 

пословања исказали негативан или пак позитиван финансијски резултат у претходном 

пословном периоду не може утицати на утврђивање компетентности, квалитета и уопште 

могућности понуђача да изврше 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 у поступција јавних набавки бр. 4-00-

1580/2015 од 29.07.2015. год. 

- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступција јавних набавки бр. 4-00-

3024/2014 од 26.12.2014. год. 

 

НБС издаје и одузима дозволу за рад свим осигуравајућим кућама на територији РС, а такође 

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

Чл. 116 Закона о осигурању:  
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„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 у 

случају настанка осигураног случаја он 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, утолико је друштво солвентније, односно његова сигурност је већа, зато што 

„растом“ друштва за осигурање „расте“ ниво маргине солвенстности, 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 уговора о осигурању по њиховој доспелости. 

 

Гарантна резерва, маргина солвентности и надасве апсолунта разлика између истих су 

најбитнији показатељи солвентности, ликвидности и поузданости понуђа (осигуравача) који 

може обезбедити квалитетно осигуравајуће покриће. 

 

Посебно наглашавамо да ни евентулано исказан губитак у финансијским извештајима 

одређеног осигуравача није релевантан показатељ његове могућности да адекватно изврши 

своје обавезе у вези са предметом јавне набавке. 

 

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

услов из чл. 75. став 1. тачка 5. ЗЈН), односн 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. 

 

 

Одговор: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и обрисати захтевани финансијски 

капапацитет: да понуђач у пословним годинама (2014., 2015. и 2016. године) није пословао са 

губитком. 

 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац ће изменити и допунити конкурсну документације и измену и 

допуну објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Наручилац одговор објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com 

 

 

       Комисија за јавне набавке 

 

          

                                                                                                   

http://www.zelenilo.com/

