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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези поступка јавне набавке осигурања имовине и лица за 
потребе здравствених установа и РФЗО  за период од годину дана бр.јн. 404-1-206/14-73 
 

             Дана 03.09.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом  08/3 број 404-1-66/14-12 
од 01.08.2014. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке осигурања имовине и лица за 
потребе здравствених установа и РФЗО за период од годину дана бр.јн. 404-1-206/14-73, сходно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 

  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

Питање: „Позивајући се на ваш одговор број 08/3 404-1-66/14-9 од 25.08.2014., а који се тиче 
објашњења дефинисаних критеријума за избор најповољнијег понуђача, молим вас за информацију 
зашто исти принцип у оцењивању најповољније понуде нисте задржали у све три партије, односно 
зашто се критеријуми за избор најповољнијег понуђача за партију 3 разликује од партија 1 и 2. Другим 
речима, није нам јасно зашто се Ваш одговор и Ваша забринутост да понуђена цена није довољно 
добар аргумент за избор најповољнијег понуђача не односи и на партију 3, и обрнуто. 
   Цитирамо: Стога, значајни елементи који одређују квалитет понуде осигурања, поред цене, су 
солвентност и адекватност капитала, односно адекватност техничких резерви осигуравача, којима се 
обезбеђује да дато обећање осигуравача буде испуњено благовремено и у целости. Како цена не 
пружа гаранцију квалитета понуде услуге осигурања, будући да може да буде и испод актуарски 
фундиране цене, што је са стручног аспекта ризично и неприхваљиво, али присутно у пракси, уведени 
су допунски критеријуми“ 
 

Одговор: Имајући у виду да се ради о великим ризицима, које карактерише висок интензитет 
штета, а  који су предмет осигурања прве две партије, као и величину максимално могуће штете која 
се може јавити у наведеним партијама, сматрали смо да је, поред цене, неопходно увести додатне 
елемента критеријума, да би се обезбедила сигурност исплате накнаде из осигурања. Будући да 
наведено није карактеристика осигурања од незгоде, тј. да се ова врста осигурања одликује штетама 
које су релативно нижег интензитета и релативно нижим износом максимално могуће штете, 
сматрамо да је додатни услов минималног прихода од премије (већи од  50.000.000,00) довољан као 
вид обезбеђења осигураника код осигурања од незгоде, па уз тај услов критеријум за избор 
осигуравача може да буде цена. Наравно, подразумева се да би та цена  требало да буде актуарски 
фундирана. 

 

Питање: „Такође, у конкурсној документацији сте као додатни услов навели минималне 
приходе од премија у 2013. за сваку појединачну партију: 
  

1.1.1. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 
За партију 1 – приходи од премија у 2013. години већи од 1.500.000.000,00 динара; 
За партију 2 – приходи од премија у 2013. години већи од 800.000.000,00 динара; 
За партију 3 – приходи од премија у 2013. години већи од 50.000.000,00 динара. 

  

Молимо вас за појашњење од којих критеријума сте пошли при дефинисању наведених сума, 
односно да нам укажете на логичку везу постављеног додатног услова и предметне ЈН у складу са 
Законом о јавним набавкама.“ 

 

Одговор: „Поред критеријума који би требало да обезбеди сигурност исплате накнаде 
осигурања у случају реализације ризика, постављен је додатни услов - минимални приход од премија 
у 2013, који говори о финансијским капацитетима осигуравача. Имајући у виду да је, по Закону о 
јавнима набавкама, централизовано осигурање свих домова здравља и свих болница у Србији 
(укупно 230) и да се ради о осигурању велике вредности, логично је да се постави и овај услов ради 
обезбеђења избора осигуравача који располаже довољним финансијским капацитетима, као гарант 
да ће накнаде бити исплаћене у реалном износу и о року. С обзиром да се из наплаћене премије 
осигурања врши исплата накнада штета, односно формирају резерве за штете, већи ниво премије 
осигурања имплицира већи степен заштите интереса осигураника, због чега се у конкурсној 
документацији дефинише одговарајући праг изнад кога би та премија требало да се налази. Износи 
минималних прихода од премије по партијама постављени су у складу са величином ризика који су 
предмет осигурања по партијама.“ 

 

Комисија за јавну набавку. 
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