
                                        
                             Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 1190-10/16 

                     Датум: 19. март 2020. године 

                                    Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  

- Услуга додатног и приватног добровољног здравственог осигурања за ванболничко и 

болничко лечење у иностранству запослених МСП-а и чланова њихових породица, за 

време службовања у иностранству - 

редни број: ЈН 12/2020 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 17. марта 

2020. године: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У конкурсној документацији на страни 14/36, понуђач је потребно да испуни додатни услов 

под тачком 1. да располаже неопходним финансијским капацитетом  - понуђач испуњава 

апсолутном разликом између расположиве и захтеване маргине солвентности на дан 

31.12.2018. године, већом од 2.700.000.000,00 динара, доказ: Образац адекватности 

капитала за неживотна осигурања, стање на дан 31.12.2018. године, Образац АК-НО/РЕ. 

Сматрамо да је наведени додатни услов постављен на високом нивоу, па вас молимо да 

појасните оправданост истог. 

 

1. Одговор Комисије: 

          Разлика између расположиве и захтеване маргине солвентности је изузетно важан 

показатељ финансијске стабилности потенцијалног осигуравача. Што је предметна разлока 

већа, друштво за осигурање је солвентније, односно финансијски стабилније.Наведено је у 

апсолутном интересу Наручиоца као будућег осигураника јер му пружа већу сигурност да 

ће изабрани понуђач у случају настанка осигураног случаја бити у стању да благовремено 

и у реалном износу изврши своје обавезе. То је посебно важно у ситуацијама у којима 

стварне штете битно одступају од очекиваних (пројектованих). Друштво за осигурање је 



солвентно уколико је у стању да све своје обавезе по основу закључених уговора о 

осигурању изврши у било које време и под околностима које се реално могу предвидети. 

           Наручилац и даље остаје при ставу да је овај додатни услов неопходан, али прихвата 

сугестију те ће смањити износ апсолутне разлике расположиве и захтеване маргине 

солвентности на 2.000.000.000,00 динара. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

У конкурсној документацији на страни 15/36, као један од додатних услова наручилац 

захтева да понуђач има исказан коефицијент ажурности у решавању штета у 2018. години 

већи од 95%, који се утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају 

Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања, 

одељење за актуарске послове и статистику извештај – Број штета по друштвима за 

осигурање у 2018. години. 

Чланом 76. став 2. ЗЈН, прописано је да наручилац у конкурсној документацији одређује 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне 

набавке. 

Чланом 76. став 6. ЗЈН, прописано је да наручилац одређује услове за учешће у поступку 

тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне 

набавке. 

Такође напомињемо да наручилац захтева Ажурност у решавању штета за све врсте 

осигурања, а предмет јавне набавке је добровољно здравствено осигурање. 

У складу са наведеним, позивамо вас да измените конкурсну документацију и захтевате 

ажурност у решавању штета за грану која је предмет јавне набавке. 

 

2. Одговор комисије: 

У напомени Народне банке Србије је да је основни критеријум поузданог друштва за 

осигурање управо Ажурност у решавању штета која се и израчунава на основу формуле 

наведене у конкурсној документацији, а користећи податке из званичног извештаја који 

објављује НБС на свом сајту, који се ажурира на основу података које осигуравајуће куће 

достављају Народној банци Србије – Сектору за послове надзора над обављањем 

делатности осигурања, Одељењу за актуарске послове и статистику (регулаторно тело за 

делатност осигурања). То је званични извештај, назван: Број штета по друштвима за 

осигурање у 2018. години, тако да овај извештај представља и основ обрачуна захтеваног 

додатног услова. 

          Сматрамо да је овај податак укупне ажурности штета релевантан, обзиром да се 

предмет јавне набавке по класификацији Народне банке Србије, не односи само на исплату 

надокнаде трошкова лечења које представља предмет јавне набавке, већ и на једнократну 

исплату која се исплаћује на основу тежих болести и хируршких интервенција. 

          Стручњаци сматрају да се на треба везивати за једну врсту осигурања, имајући у виду 

могуће разлике и нерепрезентативни узорак штета које су присутне код различитих 

компанија када је у питању једна врста осигурања. Тежња је Наручиоца да изабере понуђача 

који има искуства и значајно тржишно учешће у пословима осигурања која су предмет 

набавке. 



          Имајући у виду специфичност ове јавне набавке, врло је значајан свеобухват једне 

компаније како у спровођењу осигурања, тако и у процесу ликвидације штета, те остајемо 

при постављеном захтеву који се односи на Ажурност у решавању штета. 

 

 

*Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измене и допуне конкурсне 

документације, као и цео текст конкурсне документације ажуриран, објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страни. 

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 

 


