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08/3 бр. 404-1-66/14-13 
01.09.2014.године 
 
ПРЕДМEТ: Одговор на питања потенцијалног понуђача, измена и појашњење КД у вези 
поступка јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за потребе здравствених установа 
и РФЗО за период од годину дана, ЈН бр.404-1-206/14-73 
 

Дана 01.09.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом  08/3 број 404-1-66/14-
11, 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: 
 

1) Адекватност капитала по CARMEL-у као елеменат критеријума сте формулисали и 
бодовали на следећи начин: 

Гарантна резерва 
С2 = -------------------------------------  

Маргина солвентности 
 

Број поена по основу                         Највиши износ С2 
адекватнос и капитала =------------------- --------------------------------  х 25 

                              Износ С2 конкретног понуђача 
 

„Да ли сте приликом формулације овог елемента критеријума мислили на CARMEL. 
подгрупа С4) с обзиром да се иста обрачунава формулом коју сте предвидели, тј. да CARMEL С2 
не представља наведени однос већ однос укупног капитала умањеног за губитак и укупне активе. 
Конкурсном документацијом нисте одредили за коју годину се узимају подаци за обрачун 
предметног елемента критеријума.Такође није одређено ни на,,који начин, односно којим доказом 
се исти доказују. 

Начин на који сте поставили однос у циљу бодовања овог елемента критеријума ће 
довести до тога да понуђач који има најмањи износ „С2“ у сваком случају добија преко 25 пондера 
из разлога што се његов резултат ставља у однос са највишим износом „С2", где је количник број 
увек већи од 1, и тако редом са сваком понудом било ког понуђача који има „С2", мањи од 
највишег износа „С2".Сходно наведеном, сматрамо да је предметни однос обрнуто постављен. 

 Предмет овог поступка јавне набавке јесу услуге неживотних врста осигурања и то 
осигурања имовине (осигурање од пожара и неких других опасности и осигурање машина од лома 
и неких других опасности) и осигурање лица (колективно осигурање запослених од последица 
несрећног случаја - незгоде). Сходно наведеном, а како то није прецизирано конкурсном 
документацијом, у циљу припремања прихватљиве понуде неопходно нам је појашњење, тј. 
одговор на питање да ли се за обрачун овог елемента критеријума узимају у обзир подаци за 
предметне категорије који се односе само на неживотна осигурања. што је по нама једино логично 
у предметном случају. или ћете узети у обзир податке који обухватају и животна осигурања?“ 



2) Актуарску позицију као елеменат критеријума сте формулисали и бодовали на следећи 
начин: 

 Техничка резерва у самопридржају 

R2 =  -----------------------------------------------------------------------------  
 Просечан износ решених штета у                     
самопридржају у последњих 3 године 

 Највиши износ R2 
Број поена по основу =  ---------------------------------------------------  X 15 
Актуарске позиције         Износ К2 конкретног понуђача 

„Конкурсном документацијом нисте одредили за коју годину се узимају подаци за обрачун 
предметног елемента критеријума. Такође није одређено ни на који начин, односно којим доказом 
се исти доказују. 

Начин на који сте поставили однос у циљу бодовања овог елемента критеријума ће 
довести до тога да понуђач који има најмањи износ ,Д2“ у сваком случају добија преко 15 пондера 
из разлога што се његов резултат ставља у однос са резултатом „Највиши износ Р2“,односно са 
већом категоријом, и тако редом са сваком понудом било ког понуђача који има ,Д2", мањи од 
Највишег износа „ГС2". Сходно наведеном, сматрамо да је предметни однос обрнуто постављен. 

 Као и код претходног елемента критеријума, наглашавамо да предмет овог поступка јавне 
набавке јесу услуге неживотних врста осигурања и то осигурања имовине (осигурање од пожара и 
неких других опасности и осигурање машина од лома и неких других опасности) и осигурање лица 
(колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја - незгоде). Сходно наведеном, 
а како то није прецизирано конкурсном документацијом, у циљу припремања прихватљиве понуде 
неопходно нам је појашњење, тј. одговор на питање да ли се за обрачун и овог елемента 
критеријума узимају у обзир подаци за предметне категорије који се односе само на неживотна 
осигурања, што је по нама једино логично у предметном случају, или ћете узети у обзир податке 
који обухватају и животна осигурања? 

 

Одговор: 

 1. Врши се измена конкурсне документације на страни 16.тачке 22. Критеријум за доделу 
уговора, 22.1. Елемент критеријума под бројем 2) “Адекватност капитала по CARMEL-u“ па уместо 
формуле: 

C2 = 
Гарантна резерва 

 
Маргина солвентности 

Број поена по основу 
адекватности капитала 

= 
Највиши износ C2 

x25 
Износ C2 конкретног понуђача 

 
сада стоји формула: 

C4 = 
Гарантна резерва 

 
Маргина солвентности 

Број поена по основу 
адекватности капитала = 

Износ C4 конкретног понуђача  
x25 

Највиши износ C4 

 



 
Имајући у виду ознаке по CARMEL-u, коришћене  од стране НБС, елемент критеријума под 

редним бројем 2., који се односи на адекватност капитала, а који смо означили са C2, односи се 
заправо на C4, што смо, да не би било забуне исправили. За обрачун предметног елемента 
користе се подаци који се односе на  претходну пословну годину, односно на 31.12.2013. године, а 
који се документују  (налазе) у актуарским мишљењима.  

За обрачун предметног критеријума узимају се подаци који се односе само на неживотна 
осигурања, будући да су предмет поступка јавне набавке, на који се примењује овај елемент 
критеријума, услуге неживотних осигурања. 

2. Врши се измена конкурсне документације на страни 16.тачке 22. Критеријум за доделу 
уговора, 22.1. Елемент критеријума под бројем 3) “ Актуарска позиција“ па уместо формуле: 

 

R2 = 
Техничка резерва у самопридржају 

Просечан износ решених штета у самопридржају у последње 3 године 

 

Број поена по основу 
актуарске позиције = 

Највиши износ R2 
X15 

Износ R2 конкретног понуђача 

 
сада стоји формула: 

R2 = 
Техничка резерва у самопридржају 

Просечан износ решених штета у самопридржају у последње 3 године 

 

Број поена по основу 
актуарске позиције = 

Износ R2 конкретног понуђача  
X15 

Највиши износ R2 

 
Што се тиче обрачуна елемента критеријума под редним бројем 3., а који се односи на 

актуарску позицију, користе се подаци из претходне пословне године односно на 31.12.2013. 
године, који се  налазе у актуарским мишљењима.  

За обрачун предметног елемента критеријума користе се подаци који се односе само на 
неживотна осигурања 

 
Наручилац у прилогу доставља „Конкурсну документацију (Пречишћен текст) са 
наведеним изменама. 

 
С поштовањем, 

 
Комисија за јавну набавку. 

 
 

62014.84/46 


