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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  

 
за јавну набавку услуге у отвореном поступку: 

 „Осигурање имовине, запослених лица и ангажованих лица у 
Републичком хидрометеоролошком заводу“ 

по јавном позиву од 18.03.2014. 
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Конкурсна документација за јавну набавку услуге:“Осигурање имовине, запослених лица и 
ангажованих лица у Републичком хидрометеоролошком заводу“ бр.404-48/14 

 
 



На основу чл. 20.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РСбр.124/12),  а у вези са 
постављеним питањима заинтересованих понуђача, објављује се  
 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  
 

Питање: У конкурсној документацији на страни бр.6 као додатни услов дефинисали сте 
захтев у погледу капитала: “Да понуђач има висину основног капитала (капитал и 
резерве  - АОП 101 из Биланса стања на дан 31.12.2012. године) – минимум 
1.000.000.000,00 динара“. 
С тим у вези истичемо да је овако дефинисан додатни услов одређен превисоко и да 
такав услов испуњавају само четири понуђача и то: Дунав осигурање, ДДОР, Делта 
Генерали и Wiener од укупно петнаест осигуравајућих кућа колико их ради на подручју 
Србије. Чланом 10. Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да у 
поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, и самим тим 
наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било 
ког понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 
спецификација и критеријума. Услов располагања довољним финансијским капацитетом 
не може бити одређен независно од чињенице колико износи процењена вредност 
конкретне јавне набавке. 
У прилогу вам достављамо решење Републичке комисије за заштиту права донету по 
истом питању. Сходно наведеном, молимо вас да размотрите могућност корекције 
наведеног услова и што пре нам пошаљете одговор.  
 
Одговор: Разматрајући питање, могућност корекције и приложено решење Републичке 
комисије за заштиту права, налазимо да смо у великој мери испоштовали законске 
захтеве у погледу постављених услова. Наиме, опредељење за минимални капитал је у 
чињеници да Републички хидрометеоролошки завод располаже непокретном и 
покретном имовином на територији Републике Србије чија садашња амортизована 
књиговодствена вредност премашује 1.000.000.000,00 динара, што се може закључити из 
конкурсне документације у делу обрасци за давање понуда где су одређене суме 
осигурања. Циљ постављеног услова у минимлном капиталу је избор пружаоца услуге 
који може да испуни обавезу у сваком тренутку по настанку ризика од којих се 
осигурава, а не дискриминација и сужавање круга потенцијалних понуђача. Такође, 
процењена вредност одређена финасијским планом и планом јавних набавки наручиоца 
за 2014. је процена финансијског износа који ће бити неопходан за плаћање уговорене 
обавезе премије осигурања, а у циљу осигурања предметне имовине и запослених, која 
као што је наведено премашује милијарду динара. Иако је неспорно да се у извесној мери 
услов у погледу финансијског капацитета оцењује према процењеној вредности предмета 
набавке, у конкретном случају код предмета осигурања исто није могуће, обзиром да је 
процењена вредност у ствари опредељен новчани износ за услугу осигурања од ризика, 
процењен  на основу премија коју нуде осигуравајуће куће. 
Такође, у конкретној набавци, финасијски капацитет у висини захтеваног капитала је 
доатни услов који могу заједнички испунити група понуђача као што је наведено на 
страни 8. Конкурсне документације. 

          
         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

   ____________________________                                                                      
Радован Ћосић, дипл. правник 
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