
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 je, дана 21.07.2016. 

године електронском поштом стигao допис потенцијалног понуђача са 

постављеним питањима следећег садржаја: 

1.  Поред објављених додатних података потребних за припремање понуде 

и обрачун премије за ризик смрти услед болести неопходни су следећи додатни 

подаци: 

-појединачна приступна старост и пол за сваког од 142 запослена. 

 

На основу до сада објављених додатних података о просечној старости 

запослених женског и мушког пола, наше Друштво у складу са тарифом и 

условима за осигурање наведеног ризика не може да обрачуна премију и 

припреми понуду, а самим тим и не може учествовати као заинтересовани 

понуђач у овој јавној набавци чиме сами поступак не би био довољно 

конкурентан јер мали број осигуравајућих друштава може понудити осигурање 

ризика смрти услед болести на основу просечне приступне старости осигураника. 

 

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 следећи одговор: 

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

142 запослених 63 су мушкарци, а 79 су жене. Имајући у виду одредбе Закона о 

заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 

68/2012 - одлука УС и 107/2012) објављивање података о запосленима би се могло  

сматрати повредом одредби овог Закона и могло би се извршити једино уз лични 

пристанак сваког запосленог.   
 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 
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