
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 404-02-

298/2016-11 

 

У вези поступка јавне набавке услуга осигурања запослених, редни број 

1.2.4. број 404-02-298/2016-11 за коју је позив објављен на Порталу Управе за 

јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs  18.07.2016. године,  Наручиоцу су, дана 19.07.2016. 

године електронском поштом стигли дописи потенцијалних понуђача са 

постављеним питањима следећег садржаја: 

1.  На основу Вашег захтева за осигурање запослених, а ради обрачунавања 

ризика „Смрти услед болести“ потребно је да нам се достави просечна приступна 

старост запослених (просек за 142 лица која ће бити осигурана), а која нам служи 

за израчунавање предметног ризика. 

2. Конкурсном документацијом је тражено да се достави понуда за 

колективно осигурање лица  од последица несрећног случаја (незгоде ) које 

уклључује и ризик “смрт услед болести.” 

Према Закону о осигурању, Сл. гласник Републике Србије 139/14, а који је 

почео да се примењује од 27.12.2015. године члановима 8, односно 9 је 

прецизирано које врсте осигурања спадају у животна осигурања, а која у 

неживотна осигурања. Чланом 8 је прописано да ризик смрт услед болести спада у 

животна осигурања. Како је ранијим законским  одредбама, наведени ризик био 

сврстан у колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја, а 

која спадају у неживотна осигурања, напомињемо да наведена конкурсна 

документација није исправна у делу колективног осигурања запослених од 

последица несрећног случаја (незгоде) јер наведени ризк не спада више у  

колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја. 

Уколико остајете при том да се ризик смрти услед болести обухвати 

понудом осигурања, молимо да доставите податак о просечној (приступној) 

старости запослених, као и полној структури како би понуда могла бити урађена у 

складу са потребом исправног тарифирања за животно осигурање. 

Напомињемо, такође, да на колективно осигурање запослених од 

последица несрећног случаја нема пореских обавеза, док је за уговараче 

осигурања (Наручиоца у овом случају) обавезно плаћање пореза и доприноса на 

лична примања запослених на премију животних осигурања. 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном 

документацијом, Комисија даје следеће одговоре: 

1.  Просечна старост запослених у Управи за заштиту биља је 49 година.  

2. Наручилац је заинтересован за осигурање од ризика које је навео у 

конкурсној документацији због обезбеђивања континуитета осигурања 
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_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

запослених, односно остаје при захтеву да се ризик смрти услед болести обухвати 

понудом осигурања. Као што је већ наведено, просечна старост запослених у 

Управи за заштиту биља је 49 година, од 142 запослених 63 су мушкарци, а 79 су 

жене. 
 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                 

                                                                                                 КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


