Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Сектор за материјално-финансијске послове
Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

Број: 404-02-14/2014-12/11
Датум: 19. фебруар 2014. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности
- осигурање запослених редни број 6/2014
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 18.
фебруара 2014. године у 16:51 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
На страни 17. Конкурсне документације у тачки 5.10 навели сте да је понуђач
дужан да уз понуду приложи уговор о реосигурању за 2013. годину уколико је у
складу са законом дужан да га закључи. Није јасно зашто се тражи уговор о
реосигурању за 2013. годину, с обзиром на то да се набавка односи на 2014. годину.
1. Одговор Комисије:
Приликом израде Конкурсне документације учињен је пропуст. Мисли се на уговор
о реосигурању за текућу 2014. годину.
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли је прихватљиво да понуђач достави потврду о реосигуравајућем покрићу за
2014. годину издату од домаћег или страног реосигуравача и да ли је уопште
потребно достављати овај доказ уколико су осигуране суме које сте навели у
Конкурсној документацији у оквиру самопридржаја понуђача, тј. у оквиру износа
ризика који понуђач сам сноси без пласирања дела ризика у реосигурање?
2. Одговор Комисије:
Члан 2. став 4. Закона о осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 55/04, 70/04 испр., 61/05, 61/05 – др. закон, 85/05 - др. закон, 101/07, 63/09 - одлука УС, 107/09,

99/11, 119/12 и 116/13) прописује да послови реосигурања јесу закључивање и
извршавање уговора о реосигурању осигураног вишка ризика изнад самопридржаја
једног друштва за осигурање код другог друштва за осигурање које је добило
дозволу за обављање послова реосигурања.
Члан 15. став 2. истог закона прописује да самопридржај друштва за осигурање
јесте износ уговором преузетих ризика који друштво увек задржава у сопственом
покрићу и који може покрити сопственим средствима.
Став 4. истог члана прописује да је друштво за осигурање дужно да део ризика
изнад самопридржаја реосигура.
Из наведеног произилази када је друштво обавезно да реосигура део ризика.
Уколико то није случај, тражени доказ се не мора доставити.

Комисија за јавну набавку
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник, члан
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник - заменик
Тања Милановић, дипломирани правник, члан
Јелена Лазаревић, дипломирани правник - заменик
Марија Кљајић Крсмановић, ВШ, члан
Стана Маљковић, ССС – заменик

доставити:
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и
појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

