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Укупан број страница 6 

 

 Заведено у ЈП Завод за уџбенике под бројем 04 - 6389 од  17.09.2015.  

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у отвреном поступку 

ЈНОП 04/2015 „Услуге осигурања имовине, моторних возила и запослених“  
 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 68/2015 од 04.08.2015.године) у отвореном поступку јавне набавке „УСЛУГЕ 

ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЗАПОСЛЕНИХ“, број ЈНОП 

04/2015, пристигли су  благовремено: 

 

I Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације-

недостаци конкурсне документације, од заинтересованог лица: 

 

„У складу са одредбама става 2. и става 3. члана 63. Закона о јавним 

набавкама молимо Вас за појашњење конкурсне документације у поступку јавне 

набавке услуга осигурања имовине, моторних возила и запослених бр.ЈНОП 

04/2015 и то у следећем делу: 

1. Услови за учешће у оступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона - додатни 

услови: 

 У погледу испуњености финансијског капацитета: да понуђач на дан 

31.12.2015.године располаже минималном апсолутном разликом 

између гарантних резерви и маргине солвентности у износу од 

најмање 2.000.000.000,00 динара; 

 У погледу испуњености кадровског капацитета: да је понуђач пре 

објављивања јавног позива за подношење понуда имао запослених на 

неодређено време најмање: 3 дипломирана грађевинска инђжењера, 3 

дипломирана инжењера електротехнике и 3 дипломирана инжењера 

машинства. 

 

Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама дефинисано је да наручилац у 

конкурсној документацији одређује услове за учешће у поступку јавне набавке у 

погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је 

то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, док је ставом 6. истог члана 

предвиђено да наручилац одређује услове тако да исти не дискриминишу понуђача 

и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

Конкретно, у погледу испуњености финансијског капацитета Наручилац је 

одредио услов „да понуђач на дан 31.12.2015.године (вероватно је учињена 

техничка грешка те уместо 2014. уписно 2015.година) располаже минималном 

апсолутном разликом између гарантних резерви и маргине солвентности у износу 

најмање 2.000.000.000,00 динара“ није у логичкој вези са конкретном јавном 

набавком јер разлика између гарантних резерви и маргине солвентности од 

најмање 2.000.000.000,00 динара на дан 31.12.2014.године није гаранција да ће у 

конкретној јавној набавци понуђач квалитетно извршити услугу осигурања која 

је премет јавне набавке. 
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У погледу кадровског капацитета сматрамо да Наручилац није оправдао 

неопходност овако дефинисаног услова у погледу броја ангажованих лица као и 

основ и време ангажовања истих. 

Дакле, Наручилац је овако постављеним додатним условима ограничио 

конкуренцију међу понуђачима, те је без економске оправданости 

дискриминишућом конкурсном документацијом одређеном броју понуђача сузио 

могућност учешћа у предментој јавној набавци.“  

 

 Завршен навод. 
 

ОДГОВОР: 

 

У складу са  чланом  63, став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015 од 04.08.2015.године), врши се измена конкурсне документације, 

страна 13 конкурсне документације, у делу  

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона,  

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл 

76. Закона, да располаже неопходним: 

1) финансијским капацитетом 

     

 - Треба да стоји на дан 31.12.2014 године уместо 31.12.2014. 

 - Сматрамо да у погледу финансијског капацитета понуђач треба да располаже 

минималном апсолутном разликом између гарантних резерви и маргине 

солвентности у износу најмање 2.000.000.000,00 динара.  

На основу дефинисаног предмета јавне набавке, детаљно приказаног и описаног од 

странице 5 закључно са страницом 12, конкурсне документације, у складу са 

финансијским извештајима за 2014. годину и реалним опасностима којима је 

сваки осигураник изложен, овај додатни услов наручиоца треба да представља 

гаранцију да ће понуђач квалитетно да изврши услугу осигурања која је предмет 

јавне набавке.  

Убеђени смо да понуђачи услуге осигурања имају  довољан број уговора 

осигурања и да у датом временском периоду могу све своје обавезе према 

осигураницима могу да изврше. 

 

3) кадровски капацитет, страница 14 

 да је понуђач пре објављивања јавног позива за подношење 

понуда имао запослених на неодређено време најмање:  

- 3 дипломирана грађевинска инжењера,  

- 3 дипломирана инжењера електротехнике и  

- 3 дипломирана инжењера машинства 

СВЕ СЕ БРИШЕ 

 

Треба да стоји: 

           кадровским  капацитетом 

 да  понуђач на дан  објављивања јавног позива 07.09.2015. 

године има запослених на неодређено или одређено време 

најмање:  
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- 2 дипломирана грађевинска инжењера,  

- 2 дипломирана инжењера електротехнике и  

- 2 дипломирана инжењера машинства. 

 

Сматрамо, на основу дефинисаног предмета јавне набавке, детаљно приказаног и 

описаног од странице 5 закључно са страницом 12, конкурсне документације, у складу 

са финансијским извештајима за 2014. годину и реалним опасностима којима је сваки 

осигураник изложен, овај додатни услов наручиоца треба да представља гаранцију да ће 

понуђач квалитетно да изврши услугу осигурања која је предмет јавне набавке уколико 

затреба. 

Нисмо ограничили конкуренцију међу понуђачима, постоји економска оправданост, и 

није  дискриминишућа конкурсна документација, веома одговорно приступљено је 

изради исте. Додатни услови осигурања треба да су нам гаранција да ће у случају било 

каквих догађаја у периоду осигурања ова услуга бити извршена. 

 

 

Сходно изменама  врши се измена конкурсне документације: Обазац бр. 8, брише се 

страница 42, уместо њега дат је образац:  „8а ИЗМЕЊЕН“ 
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Обазац бр. 8а ИЗМЕЊЕНО, СТРАНИЦА 42  

XIII ИЗЈАВА 

О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

У складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама  (Службени Гласник РС бр. 

124/2014) као понуђач:   _______________________________________________ 

                                                                   назив понуђача)  

достављам списак запослених и доказујем у складу са чланом 77 став 2. тачка 2) под (4) 

Закона да испуњавам додатне услове у погледу довољног кадровског капацитета   

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за јавну 

набавку услуге осигурања имовине, моторних возила и запослених, ЈНОП 04/2015. 

имамо у радном односу: неодређено и /или одређено  укључујући све чланице 

заједничке понуде (без подизвођача) најмање: 

 

 

р. 

бр. 

Име и презиме 

запосленог 

Радно искуство 

(у годинама) 

Број 

телефона 

Е-пошта 

Дипломирани инжењери грађевине 

1     

2     

Дипломирани инжењери машинства 

1     

2     

Дипломирани инжењери електротехнике 

1     

2     

 

Као и да ћемо испуњеност кадровског капацитета обезбедити за извршење свих 

позиција осигурања  наведених у делу III Техничка спецификација и за све време 

реализације набавке. 

 

У случају већег броја запослених којима се доказује кадровски капацитет, дозвољава се 

фотокопирање  обрасца. 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица   

 

 

  

 

 

 

 

 

ОСТАЛО ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНО. 
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II) Захтев за појашњењем, од заинтересованог лица 

„  Молимо Наручиоца да нам појасни по ком закону је покренуо поступак предметне 

јавне набавке, с обзиром да је од 12.08.2015.године на снази нови ЗЈН. 

У уводном делу конкурсне документације Наручилац се позива на напред цитирани 

закон, па каже да је конкурсна документација сачињена на основу чл.36 и 61. Закона о 

јавним набавкама („Сл.гласник РС „ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), Закона о 

изменама и допунама закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.68/2015 у даљем 

тексту Измене Закона), али у делу који се односи на поступак „ заштите права“, остају 

одредбе из претходног закона. 

Наручилац каже да се Захтев за заштиту права подноси Наручиоцу, а копија се 

доставља истовремено Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, да примерак захтева 

за заштиту подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Сходно изменама и допунама закона, Захтев за заштиту права се подноси 

Наручиоцу, а копија се доставља истовремено Републичкој комисији. Дакле, постоје 

контрадикторности између ЗЈН и конкурсне документације по питању коме се подноси 

Захтев за заштиту права. 

Наручилац наводи и да је на име поднетог захтева потребно уплатити таксу у износу 

од 80.000,00 динара, док се по новом закону такса у овом исзносу не спомиње већ само 

таксе у следећим вредностима: 60.000,00, 120.000,00, 250.000,00 итд. зависно од 

процењене вредности јавне набавке. И по овом питању постоје контрадикторности 

између ЗЈН и конкурсне документације.“ 

Завршен навод. 

 

 

ОДГОВОР: 

 

У складу са  чланом  63, став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015 од 04.08.2015.године), врши се измена конкурсне документације, 

страна 24, редни број 22 „ НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА ПОНУЂАЧА“ конкурсне документације, и гласи: 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног 

споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона  

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 

јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако им законом није другачије 

одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније (7) седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
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став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 

одлуке о признавању квалификације 

и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне 

набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 

споразума у складу са чланом 40 а Закона. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из  члана 149 , ст. 

3. и 4.  а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. Наручилац објављује обавештење о 

поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које 

садржи податке из Прилога 3Љ.Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од  120.000.000  динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

 

 

 

Страна 43 конкурсне документације, Образац бр.10,  

„XV ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА ИЗ ЧЛАНА 75 И 

76. ЗАКОНА СА НАВЕДЕНИМ ДОКАЗИМА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, 

редни број 8, стари:  

Треба да стоји 

Образац бр.8a. 

 Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету, за запослене раднике на 

неодређено време, од тога најмање: 2 дипломирана грађевинска инжењера, 2 

дипломирана инжењера електротехнике, и 2 дипломирана инжењера машинства 

 

- Фотокопијe Обрасца М (М-3А, М-А) за запослене раднике на неодређено време, или 

адекватан образац пријаве Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање 

којим се доказује да је лице у радном односу код понуђача, или члана групе понуђача, и 

фотокопија радне књижице. 

 

 ОСТАЛО ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНО. 

 

 

ЈП Завод за уџбенике 

Комисија за јавне набавке 


