
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/310/8 
Датум: 18.03.2016. 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 
информацијама или појашњењима конкурсне документације   у поступку јавне набавке 
мале вредности ЈН бр.  6-2016 –  Осигурање имовине и лица ( Документ заведен код 
Наручиоца  17.03.2016 године под бројем 02/II/ 854) 
 
 Питања: 
 
Poštovani, 
 
uvidom u konkursnu dokumentaciju, uočili smo sledeće nedostatke, za koja su nam potrebna 
pojašnjenja: 
 

1. Na strani 5/33, Deo III – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, kod partije 1 – OSIGURANJE 
IMOVINE, uočene su nejasnoće u pogledu osiguranih suma za građevinske objekte. 
Naime, ukupna osigurana suma se ne podudara sa ukupnom kvadraturom i 
procenjenom sumom osiguranja po 1m². Ovo povlači i sume osiguranja za dopunski rizik 
izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i za vrednost mehaničke opreme u 
sastavu građevinskih objekata, koji su izraženi procentualno u odnosu na sumu za 
građevinske objekte. 

2. Na strani 6/33,  Deo III - Tačka 3. PROVALNA KRAĐA I RAZBOJNIŠTVO, u napomeni je 
navedeno da „premiju treba obračunati bez učešća u šteti, odnosno sa ugovorenom 
odbitnom franšizom“. Ukoliko se traži osiguranje bez učešća u šteti, u tom slučaju bi 
trebalo da se navede „Bez učešća u šteti, odnosno bez odbitne franšize“. Shodno tome, 
molimo i za pojašnjenje da li kod osiguranja novca u prevozu i osiguranja novca u 
zaključanim blagajnama treba dostaviti obračun sa ili bez učešća u šteti. 

3. Na strani 7/33, Deo III – Partija 3. – OPŠTA ODGOVORNOST ZDRAVSTVENE USTANOVE IZ 
POSEDOVANJA POSLOVNOG PROSTORA I OBAVLJANJA NEPROFESIONALNE DELATNOSTI, 
u napomeni je navedeno da ponuda treba da sadži i odgovornost poslodavca za štete 
prema zaposlenima. Kako ste naveli samo broj zaposlenih, molimo da nam dostavite i 
podatak o ukupnim BRUTO godišnjim zaradama zaposlenih, pošto je to jedan od 
parametara za obračun premije osiguranja.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
У складу са чланом 63 став 3 дају се  
 
Одговори : 
 
Одговор на питања  бр. 1 и 2 
 
 
У складу са наводима из  вашег Захтева  за додатним појашњењем конкурсне 
документације и указивањем на неправилност ( Документ заведен код Наручиоца  
17.03.2016 године под бројем 02/II/ 854),а све везано за питања бр. 1 и 2, 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. 
 
Одговор на питање  бр. 3 
 
Укупне бруто годишње зараде запослених  су 261.698.000,00 динара. 
 
 
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 




