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Трг слободе 1 

    

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈНМВ К 41/17, од дана 12.10.2017. године, 

објављујемо одговор на наведено питање.  

 

 

Питање 1: 

Уколико је на снази овлашћење, односно имате закључен уговор са посредником, да ли 

посредник активно учествује у предметном поступку јавне набавке и уколико 

учествује, на који начин то чини? 

 
 Одговор 1: 

На основу важеће Пуномоћи бр. II – 06-031-734/2008 издате од стране Градске управе 

Града Суботица, пуномоћник „Сергиус“ д.о.о. Нови Сад као овлашћени посредник у 

осигурању обавља послове из свог делокруга већ пуних девет година, а уз одличну 

пословну сарадњу. 

Пословна активност посредника је одређена Законом о осигурању као и садржајем 

наведене Пуномоћи. У сталној писменој и усменој комуникацији између Градске управе 

Града Суботице и пуномоћника остварује се сврха ангажовања посредника, а нарочито 

приликом припреме и израде конкурсне документације, анализе и процене ризика и 

одређивања неопходног обима осигуравајућег покрића, као и пружању стручне помоћи 

при извршавању права из уговора о осигурању и решавању одштетних захтева. 

Посредник је, такође, у сталној комуникацији са осигуравачем (потенцијалним 

понуђачем). 

 

Питање 2: 

Да ли су понуђачи, у вези са предметним поступком јавне набавке, у обавези да 

прихвате плаћање било какве накнаде, односно провизије друштву за посредовање или 

ћете ви сносити ове трошкове? 

 

Одговор 2: 

Питање плаћања провизије посреднику је предмет уговора између осигуравача и 

посредника и није ни у ком смислу предмет ове јавне набавке. Сваки понуђач се 

одређује према овом питању у складу са својом пословном политиком и поменутим 



  

уговорима, којима се изричито одређује да учешће посредника не повећава премију 

осигурања. 

 

Питање 3: 

У вези са питањем из претходне тачке, да ли је прихватање обавезе плаћања наведене 

накнаде, односно посредничке провизије од стране одређеног понуђача услов 

прихватљивости његове понуде? 

 

Одговор 3: 

Као што је наведено у одговору на претходно питање, плаћање провизије посреднику 

није предмет ове јавне набавке, већ уговора између осигуравача и посредника. 

 

Питање 4: 

Да ли сте посредника ангажовали кроз спроведен поступак јавне набавке или не, 

односно на који начин сте изабрали конкретног посредника? 

 

Одговор 4: 

Друштво за посредовање у осигурању „Сергиус“ је наш овлашћени посредник већ девет 

година, а своје послове обавља стручно, објективно и непристрасно, не доводећи 

ниједног потенцијалног понуђача у повољнији положај у односу на друге. Посредник је 

изабран због своје добре пословне репутације. Немамо директних плаћања према 

посреднику, те јавна набавка није била неопходна. 

 

Овлашћени посредник у осигурању „Сергиус“ д.о.о. Нови Сад је Градској управи Града 

Суботице доставио важећи Уговор о посредовању у осигурању бр.1814 од 22.02.2007. 

године закључен између потенцијалног понуђача и Друштва за посредовање у 

осигурању „Сергиус“,у којем,између осталог,стоји : 

-члан 11. став 1 : „Потенцијални понуђач“ се обавезује да ће Посреднику исплатити 

уговорену провизију за сваки закључени уговор о осигурању на чијем је 

припремању,закључењу и спровођењу учествовао Посредник,након што уговарач 

осигурања исплати уговорену премију осигурања, у року од 14 дана од дана пријема 

рачуна од стране Посредника; 

-члан 11. став 5 : Посредник има право на провизију и у случају да „Потенцијални 

понуђач“ директно закључи уговор о осигурању са Клијентом,а без знања Посредника, 

уколико је „ Потенцијални понуђач “ знало да Посредник има овлашћење од Клијента; 

-члан 8. став 3 : „Потенцијални понуђач“ се обавезује да премије осигурања предложене 

преко Посредника Клијенту неће бити веће од премија осигурања које би 

„Потенцијални понуђач“ дало самостално Клијенту без посредовања Посредника. 

 

Одредбе наведене садржине постоје у свим уговорима које је Друштво за посредовање у 

осигурању „Сергиус“ закључило са осигуравајућим компанијама. 

 

На основу напред наведених чињеница Градска управа Града Суботице нема, нити је 

икада у претходних девет година имала, обавезу да сноси било какве трошкове Друштва 

за посредовање у осигурању „Сергиус“ д.о.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КОМЕНТАР „СТАВА“ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ БР. 4-00-369/2013 ОД 21.05.2013. ГОДИНЕ И 

„МИШЉЕЊА“ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 404-02-1221/16 ОД 10.05.2016. 

ГОДИНЕ 

 

  

1. Став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки донет је 

21.05.2013. и заснован је на Закону о осигурању који више не важи. Наиме,у децембру 

2014. је донет нови Закон о осигурању у коме је другачије дефинисана улога 

посредника у осигурању. 

 

2. Став Комисије се односи на један засебан случај јавне набавке који није аналоган 

јавној набавци коју спроводи Градска управа Града Суботице. Наиме, чињенично стање 

тог случаја је значајно другачије, те није могуће поређење путем аналогије. 

 

3. Повећање цене услуга осигурања (премије) учешћем овлашћеног посредника је 

искључено уговорима између друштава за посредовање са једне и осигуравајућих кућа 

са друге стране. 

 

4. Комуникација на релацији осигураник (уговарач осигурања) – осигуравач такође је 

регулисана поменутим уговорима,те не постоје никакве недоумице са тим у вези. 

 

5. Управа за јавне набавке у свом мишљењу изричито наводи да се оно заснива 

искључиво на допису „Дунав осигурања“. То мишљење није правно обавезујуће и не 

може да ограничава дејство одредби Закона о осигурању. Такође, не постоји ниједан 

пропис који изричито забрањује ангажовање лиценцираног посредника чија је законска 

обавеза да штити интересе свог клијента у пословима осигурања. 

 

6. Напомињемо да се овлашћени посредник приликом припреме конкурсне 

документације води искључиво правилима осигуравајуће струке, не стављајући 

ниједног потенцијалног понуђача у повољнији положај, нити то може да чини, јер није 

део конкурнсе комисије. Посредник настоји да се постигне најбоље могуће покриће, 

посебно имајући у виду ограничена буџетска средства која су намењена за набавку 

услуга осигурања. 

 

7. Током дугогодишње сарадње са Друштвом за посредоваје у осигурању „Сергиус“ 

осигуравачи Градске управе Града Суботице су биле различите осигуравајуће куће и 

ниједна од њих није доводила у питање ангажовање посредника. 

 

 

 

         

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


