
 
 

 

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку  
Финансијске услуге - услуге осигурања имовине и лица 
Редни број набавке: ЈН 16/20 
Број: 8468 
Дана: 19.06.2020. године 
                                                                                           
Предмет: Oдговор на захтев за додатним информацијама  
           
Наручилац је дана 17.06.2020. године електронском поштом примио Захтев за 
додатним информацијама и додатним појашњењима конкурсне документације 
у отвореном поступку јавне набавке услуга – Финансијске услуге - услуге 
осигурања имовине и лица , редни број набавке ЈН 16/20 који је код Наручиоца 
заведен истог дана под бројем 2456. 
 
Садржина Захтева: 
 
Поштовани,   
 
Конкурсном документацијом за јавну набавку велике вредности број ЈН 16/20 – 
Услуге осигурања имовине и лица, као додатни услов наведено је следеће:  
„Понуђач да на дан 31.12.2018. године располаже разликом расположиве и 
захтеване маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурања од 
најмање 2.000.000.000,00 рсд“ 
Доказ: Адекватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на 
дан 31.12.2018. године, Обазац АК-НО/РЕ. 
Наведени додатни услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке, и 
осигуравајућа друштва која не поседују тражени додатни услов могу квалитетно 
и на одговарајући начин да изврше предмет јавне набавке. Такође, овим 
додатним условом се значајно ограничава конкуренција.  
Као прилог, достављамо и Решење Републичке комисије за заштиту права број 
4-00-617/2017 од 23.06.2017. године  
Молимо вас да још једном размотрите постављен услов.   
 
Одговор Наручиоца: 
Додатни услов  - разлика расположиве и захтеване маргине солвентности за 
неживотна осигурања/реосигурања од најмање 2.000.000.000,00 рсд као 
тражени показатељ је одраз способности осигуравача да у случају настанка 
осигураног случаја изврши своју обавезу благовремено и у реалном износу, а 
посебно када су у питању штете великих износа и служи за трајно извршење 
преузетих обавеза осигуравача. Што је већа разлика између расположиве и 
захтеване маргине солвентности, осигуравајуће друштво је финансијски 
стабилније и солвентније што је гарант да ће бити у стању да изврши све 
преузете обавезе, те је исти у логичкој вези са предметом јавне набавке и не 
дискриминише потенцијалне понуђаче нити значајно сужава конкуренцију.  
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