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Број: 5.2.- 28807                                                                        

Дана:22.10.2015.                          

                                                                                                

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila) и запримљена од стране наручиоца  дана 20.10.2015 , ч за јавну набавку велике 

вредности у отвореном поступку – Услуге осигурања , ЈН бр. 12/15-С. 

 

Дана 19.10.2015.  u  15.15  часова, након радног времена наручиоца,  потенцијални понуђач 

је упутио путем електронске поште питања - везана за јавну набавку услуге осигурања. 

Наручилац је дана 20.10.2015. године запримио питања и  електронским путем потврдио 

пријем питања. 

 

Питање гласи: 

 

1. У вези јавне набавке број ЈН 12/15-С за осигурање молимо Вас да нам доставите одговор 

на питање дали је у поступку укључена нека фирма која је регистрована за пружање услуга 

посредовања у осигурању,односно дали сте потписали и дали је још увек на снази 

овлашћење за заступање у пословима осигурања. 

У прилогу овог дописа достављамо Вам решења републике комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки(решења број 4-00-369/2013 и 4-00-2000/2012),Допис Управе за 

јавне набавке број 011-00-907/2013 као и Мишљење Министарства финансија број 011-00-

00566/2010-27. 
 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012 и 14/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављено питање: 

 

1.У питању које сте нам доставили питате да ли је у поступку јавне набавке укључена нека 

фирма која је регистрована за пружање услуга посредовања у осигурању, односно да ли смо 

потписали и да ли је још увек на снази овлашћење за заступање у пословима 

осигурања.Доставили сте нам мишљења републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки , допис Управе за јавне набавке као и мишљење Министарства 

финансија. 

Ми имамо потписано овлашћење и уговор са Друштвом за посредовање у осигурању које је 

још увек на снази.У уговору чланом 4. су јасно дефинисане обавезе посредника у 

поступцима јавних набавки .Посредник за ЈКП Водовод и канализацију учествује у 

припремању техничког дела конкурсне документације,који се односи на одређивање 

ризика,ширину покрића као и на одређивање сума осигурања,без могућности да учествује у 

одређивању услова и  критеријума за избор најповољнијег понуђача.Обавеза посредника је 

да провери садржину полиса и да током трајања уговора помаже приликом дешавања 

осигураног случаја. 

Сва мишљења која сте доставили дата су  за време трајања сада већ старог Закона о 

осигурању .Како су се новим Законом о осигурању јасније дефинисали послови 

посредовања у осигурању , члан 85. Став 2. каже:"Послови посредовања у осигурању су 

послови који се односе на довођење у везу осигураника,односно уговарача 
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осигурања/реосигурања и друштва за осигурање/реосигурање ради преговарања о 

закључењу уговора о осигурању/реосигурању,на припрему за закључење ових уговора , 

као и на пружање помоћи при извршењу права из тих уговора ,а нарочито при 

решавању оштетних захтева.Нашим међусобним уговором са посредником у осигурању 

су наведени и  прецизирани сви ови послови,  осим довођења у везу осигураника односно 

уговарача осигурања и друштва за осигурање , које није уговорено са посредником обзиром 

да расписујемо јавну набавку. 

Што се тиче плаћања посредника у осигурању , JKP „Водовод и канализација „ Нови Сад 

нема финансијских обавеза према посреднику , а евентуале обавезе осигуравајућих кућа 

према посредницима  могу бити регулисане само њиховим међусобним уговорима , за које 

нам није познато да ли постоје.  

Напомињемо да према  мишљењу НБС број  УНФИ II 336/3/15 од 17.03.2015.године 

посредник у осигурању може несметано да обавља горе наведене радње за клијента . 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       ________________________________  


