
 
 

број: 01-2137/4-1 

датум: 24.04.2017. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: Закона) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем 

тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке услуга број ЈН 17/17 ,,Услуге осигурања за период 

до 12 месеци” даје 

 

Појашњење конкурсне документације 

 

1.Питање заинтересованог лица:  

На страни 4. конкурсне документације у делу 1.2. Додатни услови за учешће у поступку ЈН, 

тражили сте „да је понуђач, на дан 31.12.2016. године остварио апсолутну разлику расположиве 

и захтеване маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурање у висини од 

500.000.000,00 динара“, док као доказ наведеног услова тражите образац АК-НО-РЕ за 2015. 

годину (страна 6/30 конкурсне документације). Молим Вас да наведете за коју годину тражите 

захтевани услов? 

 

1. Одговор Комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца је увидом у конкурсну документацију установила да је у питању техничка 

грешка, треба да стоји 31.12.2015.године. Предметна грешка ће бити исправљена изменама 

конкрусне документације у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

Као неопходан пословни капацитет за учешће у Јавној набавци тражили сте „да је понуђач у 

току 2016. године извршио услуге осигурања имовине, лица и одговорности“ – да ли сте под 

тим мислили да је понуђач закључио полисе у 2016. години или да су полисе закључене за 

период 2015 – 2016? 

 

2. Одговор Комисије наручиоца: 

Захтевају се полисе које су закључене у 2016. години. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

Као доказ да понуђач располаже кадровским капацитетом, тражите „Изјаву понуђача под 

пуном материјалном и кривичномо одговорошћу са навођењем имена, презимена, ЈМБГ, 

стручне спреме лица која су радно ангажована“. Имајући у виду одредбе Закона о заштити 

података о личности („Сл. гласник РС“, бр 97/08,104/09, 68/12 и 107/12), не можемо Вам 

доставити податке о ЈМБГ кадровског капацитета. Сматрамо да је изјава дата под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач располаже кадровским капацитетом 

довољан доказ, без потребе таксативног навођења имена и презимена лица. Молим Вас да 

размотрите измену форме доказивања овог додатног услова. 

 

3. Одговор Комисије наручиоца: 

Комисија напомиње сва заинтересована лица да у складу са чланом 77. став 6. а у вези са 

чланом 14. Закона о јавним набавкама могу за предметне податке да наведу да су пословна 

тајна. Сходно таквом означавању једног дела понуде Комисија наручиоца а касније и сам 

наручилац ће исте чувати и онемогућити неовлашћен приступ. 

Комисија наручиоца у складу са чланом 93. став 1. Закона има овлашћење да захтева додатна 

појашњења понуде. Ова овлашћења Комисија нарочито користи у случајевима доказивања 

испуњености одређених услова на основу потписане, печатиране и заведене изјаве од стране 



 
 

страна 2 од 2 

 

понуђача. Имајући све горе наведено на уму, Комисија предлаже понуђачима да своје понуде 

формирају на начин да делове истих означе као пословну тајну. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

Молим Вас за појашњење за Партију број 2 – осигурање лица (запослених) од последица 

несрећног случаја – незгоде: На шта сте мислили под ризиком „телесно оштећење“? Да ли под 

овим појмом сматрате професионална обољења? Уколико то није случај, молим Вас за 

појашњење.“ 

 

4. Одговор комисије наручиоца: 
Под синтагмом ризик „телесног оштећења“ мисли се на професионална обољења. 

 

За сва даља питања и појашњења стојимо Вам на располагању. 

С уважавањем, 

испред Комисије наручиоца 

Марко Николић, дипл.правник                                                                                                                          

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона објавити на: 

- Порталу јавних набавки; 

- интернет страници Наручиоца. 


