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Додатне информације/појашњења бр.01 у вези Конкурсне документације за јавну набавку број  
04-591/18- Услуге осигурања. 

 

 

Дана 27.04.2018. године, у ЈЕП „Топлана“ Краљево је достављен захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурнсе документације, који се односи на јавну набавку ЈН бр. 04-591/18 и 

гласи: 

„Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у складу са чланом 63. Закона 

о јавним набавкама, благовремено подносимо предметни захтев којим тражимо појашњење 

измењене конкурсне документације. 

1) Наручилац је у конкурсној документацији, између осталог, одредио и следећи додатни услов: 

„да у 2015, 2016. и 2017. није пословао са губитком“. 

Питање: Да ли је адекватан доказ за поменути финансијски капацитет Биланс успеха за 2015, 2016. 

и 2017. годину АОП 1106 „Нето губитак“? 

Понуђач истиче да је у складу са чл. 11. ст. 4. тачком 1) Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавих набавки и начину доказивања испуњености услова („СЛ. 

Гласник РС“ бр. 86/2015) предвиђено да је неопходно прецизно навођење једног или више доказа 

одређених Законом и овим правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне 

набавке и органа надлежног за њихово издавање. У предметном случају, поред Биланса успеха, 

потребно је назначити и конкретну билансну позицију. 

2) Питање: Да ли сте за израчунавање процента ажурности у решавањеу штета мислили на доле 

наведену формулу? 

 

Број решених штета у 2017. год. + Број одбијених и сторнираних штета у 2017. год. 

_______________________________________________________________________________ х 100 

Број резервисаних штета на крају 2016. год. + Број пријављених штета у 2017. год 

 

Наиме, у конкурној документацији не пише на који начин се израчунава ажурност у решавању штета, 

нити који подаци из Извештаја НБС о броју штета по друштвима за осигурање у 2017. години ће се 

користити за израчунавање те ажурности, што може довести до произвољног обрачунавања. 



Молимо Вас да одговорите на постављена питања објављивањем одговора на порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 3 дана од дана пријема овог дописа 

(захтева), сагласно чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама.“ 

 

ОДГОВОР 

На основу члана 77. ст.4  Закона и јавним набавкама Наручилац може одредити у конкурсној 

документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

На страни 9/30 Конкурсне документације у поглављу УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА дефинисано је да се „Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних 

услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 

ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. „ 

 

У складу са напред наведеним као доказ испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 

јавној набавци довољно је достављање Изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних 

услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама - обрасца 5. у поглављу V конкурсне 

документације. 

 

 

 

Нина Поповић 

члан комисије за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


