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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – услуге осигурања Јн 10/2019 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
I Наручилац се определио за Додатни услов – да понуђач има ажурност у решавању штета у 2017.
години од најмање 94%, између осталог из разлога што је напомена Народне банке Србије да је
основни критеријум за процену доброг друштва за осигурање управо „ажурност у решавању штета“.
За наручиоца је од пресудног значаја да уговор заклјучи са понуђачем или групом понуђача који има
одговарајућу ефикасност у решавању штета.
Наручилац услед свега наведеног сматра да је апсолутно оправдан разлог за додатним условом
„ажурност у решавању штета“ осигуравајућег друштва на нивоу минимално 94% и то свих оних
штета којима се једно осигуравајуће друштво бави и наручилац далје сматра да није у праву
потенцијални понуђач када каже да “наручилац неоправдано посматра све штете уклјучујући решене,
одбијене и сторниране, резеврисане и пријавлјене по основу животног осигурања које није предмет
ове јавне набавке и да формула за обрачун процента ажурности неоправдано садржи целокупан број

штета по свим врстама осигурања и неживотних и животних осигурања” јер се у конкурсној
документацији тражи као једно од покрића и смрт услед болести која спада у животна осигурања те
је апсолутно оправдано да се као критеријум узима у обзир укупна ажурност у решавању штета
Осим тога, већа ажурност свих поднетих захтева за надокнаду штете управо јесте показателј
ефикасности целог пословања осигуравајућег друштва, као и однос осигуравајућег друштва према
осигуравачу који плаћа полису осигурања. Посебно у овом случају, када наручилац има расписану
предметну јавну набавку за полисе осигурања по неколико различитих основа и мора обезбедити
заклјучење уговора са осигуравајућим друштвом или групом понуђача које ће ажурно реаговати у
поступку решавања одштетних захтева и имати финансијску снагу да исплати пријавлјене штете.
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
II Узеће се у обзир сугестија приликом оцењивања понуде односно неће се узети као разлог
одбијања. У том случају документ понуде мора бити валидан у складу са законским решењем.
III Рок је одређен у складу са Законом о јавним набавкама.
Наручилац није имао намеру да онемогући понуђачу да искористи своје законско право.
Уколико понуђач има намеру да укаже на неправилност или постави питања везана за КД, има
прилику да то учини од момента објављивања КД, значи и 13.02.2019. па закључно са 18.02.2019.
године.
Наручилац остаје при роковима из конкурсне документације.
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