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СОКОБАЊА
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку мале вредности – Услуге осигурања, ЈН бр.16/20.
Дана 30.03.2020. године, примили смо захтев за додатне информације/појашњења у вези
јавне набавке мале вредности – Услуге осигурања, ЈН бр.16/20., оквиру кога су постављенa
следећa питања:
„Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у складу са
чланом 63 Закона о јавним набавкама, благовремено подносимо предметни захтев којим
тражимо појашњење конкурсне документације, односно указујемо на уочене недостатке
и неправилности.
1. Наручилац је у конкурсној документацији на страни 8 у делу Техничке карактеристике
(спецификација)дачка под г) осигурање запослених као ризици за које се тражи понуда навели
суме осигурања и то:
-За случај смрти (услед несрећног случаја) 300.000,00 динара
-За повреду на раду 600.000,00 динара
-За губитак радне способности(инвалидитет) 600.000,00 динара
-За професионално обољење 150.000,00 динара.
Такође, на страни 22 Образац структуре цена, за горе наведене ризике у табели се захтева
да се искаже премија осигурања, као и у моделу уговора на страни 29 у члану 4. укупна
премија осигурања
Потенцијални понуђач истиче да се, таквим захтевом, не може пружити тражено
осигурање на начин који је дефинисан конкурсном документацијом, односно није могуће
осигурање од повреде на раду које не подразумевају трајни губитак опште радне
способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја. Оваквим вашим захтевом
залази се у надлежности социјалног и здравсвеног осигурања које познаје повреде на
раду (које могу имати пролазни карактер тј.без трајних последица (инвалидности) а која
су у смислу Општих услова за осигурања лица од последице несрећног случаја (незгоде)
и Допунских услова за колективно осигурање радника од последица несрећног случаја
(незгоде) код свих осигуравача стриктнискључени из покрића осигурања, због чега је
доведено у питање спровођење јавне набавке од стране наручиоца.
Чланом 61. ст.1 . Закона о јавним набавкама је прописано да је наручилац дужан да
припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме
прихватљиву понуду.
Из наведених разлога је неопходна измена конкурсне документације, те понуђач
предлаже да се на наведеним страницама 8,22 и 29 брише осигурање повреде на раду које
нису обухваћене у смислу Општих услова за осигурања лица од последице несрећног

случаја (незгоде) и Допунских услова за колективно осигурање радника од последица
несрећног случаја (незгоде).“
Комисија за јавну набавку је дана 01.04.2020. године, размотрила постављенa питањa и на
основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације
/појашњења, на постављенa питањa:
1. Наручилац је сачинио конкурсну документацију за Услуге осигурања у складу са
одредбама 53. Закона о безбедности и здравља на раду, ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005,
91/2015 и 113/2017 – др. закон) и члана 32. Посебног колективног уговора за запослене у
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.38/19) којима је предвиђена обавеза
Наручиоца да запослене осигура и од повреда на раду.
Наручилац је у обавези, према наведедним прописима да овакво осигурање и тражи од
потенцијалних понуђача.
Наручилац не може и није дужан да своје потребе исказане у техничкој спецификацији, који
су законска обавеза Наручиоца, прилагођавa свим потенцијалним понуђачима.
Наручилац је у техничкој спецификацији, на страни 8 конкурсне документације тражио
осигурање и навео суме осигурања за:
„г) осигурање запослених код наручиоца
Укупно за 55 запосленог у трајању од 24 часа за случај смрти, од повреда на раду, губитка
радне способности и професионалног обољења, ради обезбеђивања накнаде штете.
Осигурани ризици

Сума осигурања

за случај смрти

300.000,00

повреде на раду

600.000,00

губитка радне способности (инвалидитет)

600.000,00

професионалног обољења

150.000,00

„ и не може вршити измену конкурсне документације.
Чланом 61. ст.1 . Закона о јавним набавкама јесте прописано да је наручилац дужан да
припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме
прихватљиву понуду и наручилац је то и учинио. Наиме, наручилац је приликом спровођења
поступка ЈН дужан да се придржава одредаба ЗЈН, али је при дефинисању својих захтева у
конкретној набавци био дужан је да се придржава и наведеног Закона о безбедности и здравља
на раду и Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе.
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Комисијa за јавну набавку с.р.

