
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/310/5 
Датум: 10.03.2016. године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН број 6-2016  са Захтевом за додатним 
појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку 6-2016 –  Осигурање 
имовине и лица ( Документ заведен код Наручиоца  09.03.2016 године под бројем 02/II/ 
738) 
 
 Питање ( указивање на неправилност)  
 
У конкурсној документацији сте предвидели да  осигурање од последица незгоде односно 
,, осигурање лица од последица несрећног случаја'' као врста неживотног осигурања 
обухвата и покриће за случај смрти услед болести. 
Законом о осигурању ( ,, Службени гласник РС'' бр. 139/2014 од 18.12.2014 године , чланом 
9. ст.1. тачком 1 је прописано следеће: 
 
1) осигурање од последица незгоде, укључујући и осигурање од повреде на раду  и 
професионалних обољења, које покрива: (1) уговорену новчану накнаду за случај незгоде, 
(2) накнаду уговорених трошкова за случај незгоде, 
(3) комбинацију исплата из подтач. (1) и (2) ове тачке, 
(4) исплату због последица повреде или оштећења здрављ или због смрти путника''. 
 
Из цитиране одредбе произилази да осигурање од последица незгоде не може покрити 
смрт услед болести.Покриће смрти услед болести спада у животно  осигурање сагласно чл. 
8 Закона о осигурању. 
У прилог изнетим наводима , понуђач прилаже и Мишљење Народне банке Србије K.G. бр. 
2930/1/15 UNFI II -948/11/15  од 05.08.2015 године у коме је на страни 2 под тачком 2 јасно 
предвиђено: 
 
,, Обухват осигурања лица од последица несрећног случаја  утврђен је чланом 9. став 1. 
тачка 1. Закона, где је утврђено да осигурање од последица незгоде укључује и осигурање 
од повреда на раду и професионалних обољења , тј. њиме могу бити покривени ризици 
који настају као последица незгоде , укључујући и смрт услед незгоде , али не може бити 
осигурање за случај смрти услед болести'', 
Наручилац је у складу са  чл. 61 ст 1. Закона о јавним набавкама дужан да припреми 
конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиве 
понуду, што значи да наручилац мора имати у виду и законску регулативу која се односи 
на предмет јавне набавке , конкретно Закон о осигурању. 
Одређивањем у конкурсној документацији да осигурање од последица незгоде покрива и 
смрт услед болести супротно чл. 9. ст. 1 тачки 1 ) Закона о осигурању , наручилац је 
онемогућио понуђаче да припреме прихватљиве понуде и тиме довео у питање и 
могућност спровођења сопствене јавне набавке. 
 



Молимо Вас да одговорите на указане неправилности и недостатке објављивањем одговора 
на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 3 дана од дана 
пријема овог дописа ( захтева), сагласно чл. 63. ст 3. Закона о јавним набавкама. 
 
Наведене недостатке и неправилности указујемо сагласно чл. 63. ст. 2. и 149. ст. 3. ЗЈН , а 
са циљем избегавања подношења захтева за заштиту права и евентуалног застоја поступка 
јавне набавке, што се може предупредити отклањањем истих. 
 
У складу са чланом 63 став 3 даје се  
 
Одговор  
 
Поштовани, 
 
 
У складу са наводима из  вашег Захтева  за додатним појашњењем конкурсне 
документације и указивањем на неправилност ( Документ заведен код Наручиоца  
09.03.2016 године под бројем 02/II/ 738), Комисија  ће благовремено ,а у складу са чланом 
63 став 1 Закона извршити  измену конкурсне документације и исту објавити на порталу  
јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља 
,,Врачар'',  и истовремено објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
 
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН број 6-2016- Осигурање 
имовине и лица 
 
 
Комисија за  јавну набавку ЈН 6-2016 


