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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

Број: 404-14/16-IX 

Дана: 30.05.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

        Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 27.05.2016. године питање 

везано за ЈН број 404-14/16-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге осигурања запослених 

и имовине за 2016. годину, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, 

објављену на Порталу ЈН дана 25.05.2016. године, у погледу траженог додатног услова – да 

понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, да има „Ажурност у решавању штета у 

2014. години већу од 93%“, постављеним питањем зашто је одређен баш проценат ажурности у 

решавању штета већи од 93%, а не рецимо већи од 93% као показатељ успешности? Сматра да 

наручилац дефинисањем овог услова на овај начин неоправдано ограничава конкуренцију, 

наводећи даље разлоге због чега то сматра и предлаже наручиоцу да измени конкурсну 

документацију, тако што ће избрисати овај услов који се тиче ажурности у решавању штета јер 

исти није показатељ бонитета понуђача.     

         

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

          

           У ЈН број 404-14/16-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуге осигурања запослених 

и имовине за 2016. годину, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, објављеној на 

Порталу ЈН дана 25.05.2016. године, са роком за подношење понуда до 02.06.2016. године у 

Прилогу 4. Конкурсне документације ове јавне набавке-Услови за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

Наручилац је на сртани 17. Конкурсне документације, под ознаком V-Додатни услови из члана 76 

Закона о јавним набавкама одредио и навео додатне услове у погледу неопходног финансијског, 

пословног и техничког капацитета које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у 

поступку ове јавне набавке, имајући у виду сам предмет јавне набавке. Под тачком 2) одређен је 

додатни услов везан за „неопходан пословни капацитет“ понуђача и то „Ажурност у решавању 

штета у 2014. години већа од 93%“, са јасним навођењем потребних доказа који се уз понуду 

достављају. Такође је даље дата и формула за израчунавање степена ажурности у решавању штета, 

са упутством како понуђач доставља тражене податке за израчунавање степена ажурности, са 

правом наручиоца да провери достављене податке на сајту НБС.   

      Конкурсном документацијом су одређени додатни услови сагласно члану 76. Закона о јавним 

набавкама које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку ове јавне набавке 

имајући у виду сам предмет јавне набавке, његову специфичност и то да су тражени услови у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. Наручилац је прописао као додатни услов неопходан 

пословни капацитет понуђача и то ажурност у решавању штета у 2014. години већу од 93% тако 

што је претходно извршио увид у званичне податке НБС и утврдио да већи број осигуравајућих 

кућа (7) испуњава тражени услов, чиме је обезбеђено начело конкурентности, а границу је 

наручилац морао негде да повуче, код неког процента. Циљ наручиоца прописивањем овог услова 

био је да обезбеди закључење уговора са осигуравајућим друштвом које ће ажурно реаговати у 

поступку решавања одштетног захтева, као и исплате штете, имајући у виду и напомену Народне 
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банке Србије-НБС да је основни критеријум за процену доброг друштва за осигурање управо 

ажурност у решавању штета и да он даје слику ефикасности осигуравача у поступку решавања 

одштетних захтева. Сама већа ажурност је показатељ односа осигуравајућег друштва према 

осигуравачу који плаћа полису осигурања. Такође наручилац је дао могућност понуђачима да 

поднесу заједничку понуду како би овај услов могли да остваре и испуне заједно.  

   На основу реченог наручилац сматра да је исправно поставио овај додатни услов пословног 

капацитета на наведени начин и да одређивањем прописаног процента не дискриминише понуђаче, 

нити ограничава конкуренцију.    

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


