
 

          Број:199/04/ЈН 
              Датум:21.03.2014. 
 
 
 
 На основу члана 153. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
број 124/12) и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 06/14/ЈНМВ- 
Осигурање имовине Геронтолошког центра из Суботице за период од 12 месеци, број решења 
133/04/ЈН од 24.02.2014. године, након претходног испитивања захтева за заштиту права , а у 
складу са чланом 152. Закона о јавним набавкама, подносиоца „КОМПАНИЈА ДУНАВ 
ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О., Београд, ГФО Сомбор, улица Аврама Мразовића 1А, који је поднет 
Наручиоцу 17.03.2014. године у 11,30 часова, Комисија за јавну набавку мале вредности број 
06/14/ЈНМВ Геронтолошког центра из Суботице, на седници одржаној дана 21.03.2014. године 
доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 
о захтеву за заштиту права 

 
 1.Усваја се Захтев за заштиту права подносиоца  захтева „КОМПАНИЈА ДУНАВ 
ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О., Београд, ГФО Сомбор, улица Аврама Мразовића 1А, у поступку јавне 
набавке мале вредности број 06/14/ЈНМВ за јавну набавку услуга- Осигурање имовине 
Геронтолошког центра из Суботице за период од 12 месеци и у целини се поништава поступак 
јавне набавке мале вредности број 06/14/ЈНМВ. 
 2. Признаје се право на надокнаду трошкова подносиоцу захтева за  заштиту права 
по основу уплаћене таксе за поднети захтев за заштиту права у износу од 40.000,00 динара.  
 

Образложење 
 

 Наручилац, Геронтолошки центар из Суботице, Алеја Маршала Тита 31, је у складу 
са чланом 53. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању јавне набавке мале 
вредности број  06/14/ЈНМВ за набавку услуга- Осигурање имовине Геронтолошког центра из 
Суботице за период од 12 месеци, број одлуке 132/04/ЈН од 24.02.2014. године, као и Решење о 
образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 06/14/ЈНМВ, број решења 133/04/ЈН 
од 24.02.2014. године.Дана 10.03.2014. године Комисија је објавила на Порталу управе за јавне 
набавке позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку 06/14/ЈНМВ за 
набавку услуга- Осигурање имовине Геронтолошког центра из Суботице за период од 12 месеци и 
на својој интернет страници, те позвала три понуђача који обављају делатност која је предмет ове 
набавке, а све у складу са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама, да поднесу понуду за 
предметну јавну набавку услуга најкасније до 21.03.2014. године до 12,00 часова. 
 Дана 13.03.2013. године наручилац Геронтолошки центар из Суботице је у складу 
са чланом 63. Закона о јаавним набавкама извршио измену конкурсне документације и продужио 
рок за достављање понуда на 26.03.2014. године до 12,00 часова. 
 Дана 17.03.2014. године у 11,30 часова „КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О., 
Београд, ГФО Сомбор, улица Аврама Мразовића 1А, поднела је Захтев за заштиту права. 
 Наручилац је поступио по поднетом захтеву на начин предвиђен законом о јавним 
набавкама, те је обавестио све учеснике у поступку јавне набавке на начин предвиђен чланом 
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149. Став 12. Закона.Такође, наручилац је обуставио све даље радње у поступку до доношења 
одлуке по поднетом захтеву за заштиту права. 
 Након претходне провере захтева за заштиту права, наручилац је приступио 
разматрању самог захтева и доношењу одлуке по поднетом захтеву. 
 Подносилац захтева у тачки 1) истог наводи да је Наручилац огласио конкурсну 
документацију на Порталу Управе за јавне набавке али не и Позив за подношење понуда са 
обавезним елементима предвиђеним прилогом 3 Б Закона о јавним набавкама.Даље се наводи 
да је Позив за подношење понуда посебна врста огласа о јавној набавци који наручилац мора да 
објави на Порталу Управе за јавне набавке и то истовремено са објављивањем конкурсне 
документације, а што Наручилац у предметном случају није урадио. 
 Наручилац је разматрајући овај навод подносиоца захтева утврдио да је исти 
неоснован, с обзиром на то да је Наручилац дана 10.03.2014. године на Порталу Управе за јавне 
набавке објавио поред конкурсне документације и позив за достављање понуда за јавну набавку 
број 06/14/ЈНМВ- Осигурање имовине Геронтолошког центра из Суботице за период од 12 
месеци. 
 Подносилац захтева у тачки 2) истог наводи да је предвиђени елемент критеријума 
за оцену економски најповољније понуде „ажурност у исплати штета“ дискриминатрорски 
постављен, те да не стоји у логичкој вези са предметом јавне набавке и да као такав представља 
кршење основних начела као и осталих одредни Закона о јавним набавкама као и пословне 
праксе осигурања.Подносилац захтева сматра да елемент критеријума економски најповољније 
понуде „ажурност у исплати штета“ треба да буде показатељ ликвидности осигуравача у 
извршењу утврђених обавеза у току целе године, односно показатељ могућности, односно 
исплате штета у одређеним роковима.Међутим, сматра да начин на који је наручилац 
формулисао овај елемент у конкурсној документацији није адекватан наведеном већ представља 
само однос отворених ставки из финансијског извештаја на дан 31.12.2012. године тј. однос 
укупних обавеза по основу штета и уговорених износа и збира укупно ликвидираних штета 
неживотних осигурања.Овако формулисан начин утврђивања ажурности у исплати штета уопште 
не даје праву слику исте ни са аспекта кретања дневних коефицијената ликвидности који се прате 
у складу са методологијом НБС током свих 366/365 дана у календарској години а ни са аспекта 
утврђивања годишњег коефицијента ликвидности.Даље се наводи да у прилог наведеном говори 
и одлука НБС- Одлука о садржини мишљења овлашћеног актуара („Службени гласник РС“, бр. 
19/2005 која је донета по основу члана 182. Став 5. Закона о осигурању) према којој се ажурност у 
исплати штета мери просечним временским роком у којем су штете исплаћене рачунајући почев 
од дана пријаве штете или од дана решавања, односно ликвидације исте.Сходно наведеном 
формула за утврђивање ажурности у исплати штета мора да обухвати и временску компоненту 
што по подносиоцу захтева није случај са формулом која је примењена у конкурсној 
документацији наручиоца.Наиме, наручилац је приликом формулисања предметног критеријума 
узео у обзир само однос који се добија на основу података до којих се долази пресеком стања на 
дан 31.12.2012. године (позиција из Биланса стања и биланса успеха).У прилог својим наводима 
подносилац захтева позвао се на Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки бр. 4-00-1492/2013 од 01.11.2013. године. 
 Наручилац је у конкурсној документацији предвидео елемент критеријума за оцену 
економски најповољније понуде „ажурност у исплати штета“.Приликом постављања датог 
критеријума Наручилац се руководио потребом да изабрани понуђач ажурно исплаћује настале 
штете.Наиме, неретко наручиоци након избора најповољнијег понуђача имају проблем са 
наплатом штета у року.Наручилац је управо у жељи да обезбеди исплату штете у договореним 
роковима прибегао постављању елемента критеријума „ажурност у исплати штета“, као једног од 
битних сегмената у избору најповољније понуде.Разлог за овакво постављање елемента 
критеријума ни у ком случају није била дискриминација појединих понуђача, већ управо намера да 
се наручилца обезбеди у погледу придржавања рокова у исплати штета од стране потенцијалних 
понуђача.Након увида у приложену документацију, а посебно Решење Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1492/2013 од 01.11.2013. године које је 
засновано на ставовима НБС, наручилац је закључио да је овај навод подносиоца захтева 
основан. 
 Подносилац захтева у тачки 3) истог наводи да елемент критеријума 
„Пофитабилност по CARMEL-у“ није у логичкој вези са предметом јавне набавке и да као такав је 
формулисан противно одредбама члана 84. Став 2. Закона о јавним набавкама из разлога што 
исти ни у ком погледу објективно и сигурно не показује квалитет услуге понуђача, односно 
осигуравача.Предметни елемент критеријума пре свега није показатељ локвидности и 
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солвентности осигуравача, на основу њега се не може пратити и анализирати његова финансијска 
стабилност, јер исти у многоме зависи од пословне политике осигуравача, а такође није ни 
показатељ у ажурности у погледу решабања односно исплате штета јер осигуравачи исплату 
штета врше из средстава техничких резерви те су обавезни да их прописано обезбеде без обзира 
на своју профитабилност.С обзиром на чињеницу да је наведени елемент критеријума –
профитабилност по Кармелу- формулисан као однос Нето добитка понуђача и његове укупне 
активе на дан 31.12.2012. године, он је споран из неколико разлога.Као прво код осигурања се 
користе различити основи, предуслови и начини за израчунавање и утврђивање нето 
добитка.Самим тиме Нето добит не може бити реално упоредива, те се не може користити као 
објективно упоредив критеријум за међусобно поређење осигуравача, односно 
понуђача.Осигуравајуће друштво може бити мање профитабилно само из разлога што правилно и 
професионално формира своје техничке резерве.Техничке резерве се формирају на терет 
расхода и на тај начин директно се смањује потенцијални добитак, односно профитабилност и 
обрнуто.Поред наведеног на профитабилност понуђача утиче и ажурност у решавању и исплати 
штета, што је сврха осигуеања и један од основних показатеља квалитета осигуравача.Такође, на 
нето добитак утиче пословна политика осигуравача.Наиме, добитак може да представља и 
дугорочни извор капитала што зависи од воље и одлуке руководства.Поред тога може да се 
користи за повећање основног капитала, а често се дели и као дивиденда власницима.....У прилог 
наведеном подносилац захтева позвао се на Решење Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки бр. 4-00-329/2013 од 09.05.2013. које је засновано на мишљењу НБС, 
као и Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-
614/2013 од 28.08.2013. 
 Наручилац је у конкурсној документацији предвидео елемент критеријума за оцену 
економски најповољније понуде „Пофитабилност по CARMEL-у“.Приликом постављања датог 
критеријума Наручилац се руководио потребом да обезбеди квалитетну понуду. Након увида у 
приложену документацију, а посебно Решење Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки бр. 4-00-329/2013 од 09.05.2013. које је засновано на мишљењу НБС, 
као и Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-
614/2013 од 28.08.2013. године, наручилац је закључио да је овај навод подносиоца захтева 
основан. 
 Подносилац захтева у тачки 4) истог наводи да у оквиру конкурсне документације 
недостаје обавезно средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза за понуђаче који се 
налазе на списку негативних референци.При том подносилац захтева позивао се на одредбе 
Закона о јавним набавкама и то члан 61. Став 12., члан 83. Став 12.Такође, наводи да Наручилац 
конкурсном документацијом није захтевао никакво средство обезбеђења. 
 Наручилац сматра да је овај навод подносиоца захтева није иоснован.Наиме, Закон 
о јавним набавкама у члану 61. Став 7. Регулише да Наручилац у конкурсној документацији 
МОЖЕ да наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују 
испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење уговорних обавеза.Надаље, у 
ставу 8. и ставу 9. истог члана наводи се да је наручилац обавеза да захтева средство 
обезбеђења за повраћај ааванса, као и у случају када је процењена вредност јавне набавке већа 
од износа из члана 57. Закона (обавеза да захтева банкарску гаранцију).Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова у члану 6. предвиђа обавезне елементе конкурсне документације у поступку 
јавне набавке мале вредности, у оквиру којих се не предвиђа као обавезни елемент средство 
финансијског обезбеђења.Даље у члан 12. Правилника наводи се да у конкурсној документацији 
МОЖЕ да се наведе средство обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, односно за повраћај авансног 
плаћања.Дакле, из свега горе изнетог произилази да Наручилац у оквиру конкурсне документације 
може предвидети средство финансијског обезбеђења, али да то није обавеза већ могућност 
наручиоца да седодатно заштити односно обезбеди. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
У прилогу Вам достављамо: 
 
-Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 06/14/ЈНМВ, број одлуке 
132/04/ЈН од 24.02.2014. године 
-Решење о образовању комисије за јавне набавке број 133/04/ЈН од 24.02.2014. године 
-Изјава о одсуству сукоба интереса 
-Конкурсна документација за јавну набавку 06/14/ЈНМВ 
-Повратнице-доказ да је конкурсна документација послата на 3 адресе 
-Измењена конкурсна документација за јавну набавку 06/14/ЈНМВ 
-Одлука о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуга у постпку јавне набавке 
мале вредности 06/14/ЈНМВ, број одлуке 167/04/ЈН од 13.03.2014. године 
-Захтев за заштиту права подносиоца „КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О., Београд, ГФО 
Сомбор, улица Аврама Мразовића 1, који је поднет наручиоцу дана 17.03.2014. године у 11,30 
часова и заведен под деловодним бројем наручиоца број 176/04/ЈН ( са комплетним прилозима) 
-Потврда Наручиоца о пријему захтева за заштиту права 
-Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права које је објављено на Порталу Управе за јавне 
набавке и интернет страници наручиоца 17.03.2014. године  
 
 
 
 
 
        
      ____________________________________ 
 Председник комисије за јавне набавке  

 


