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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 5  у вези поступка јавне набавке мале вредности - Набавка услуге осигурања 
запослених у случају несреће на раду, Бр. XI-13-404-264/2017

Наручилац је дана 24.01.2018. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за јавну набавку – Набавка услуге осигурања запослених у случају несреће на раду,   Бр. XI-13-
404-264/2017, које гласи:

1.“ Молимо за детаљнију и прецизнију информацију од оне коју сте дали у појашњењу 3 од 03.01.2018. године за 
тачку 3; који је ризик за који је потребно дати понуду у тачки 3. Повреде на раду, која обухвата пролазну неспособност
за рад и нарушавање здравље које захтева лекарску помоћ (страна 4/30КД) 

2.Молимо за детаљнију и прецизнију информацију од оне коју сте дали у појашњењу 3 од 3.01.2018. године за тачке 4
и 5; у појашњењу које сте дали није образложено која је разлика између тачке 4 Професионално обољење и тачке 5. 
Обољење у вези са радом. „

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

Наручилац остаје при одговору на додатно појашњење 3 од 03.01.2018. и наводи следеће: 
 
- Тачка 3- Осигурање од повреде на раду (24 часа) :  Осигурање од повреде на раду, која обухвата пролазну 
неспособност за рад и нарушавање здравља које захтева лекарску помоћ(број запослених 298 и подразумева 
осигурање током 24 сата дневно) (Осигурана сума за једно осигурано лице 300.000,00 динара) Наручилац 
подразумева осигурање у случају настанка сваке повреде проузроковане
непосредним и краткотрајним механичким или хемијским дејством, као и повреда проузрокована наглим променама 
положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког стања организма, ако је таква 
повреда узрочно везана за обављање послова односно радних задатака.

- Тачка 4 -   Осигурање од професионалног обољења Наручилац подразумева осигурање у случају настанка 
патолошких стања насталих у непосредној вези с редовним занимањем радника, односно болести проузроковане 
дужим непосредним утицајем процеса и услова рада на пословима, односно радним задацима које осигураник 
обавља.

- Тачка 5 -  Осигурање од  обољења у вези са радом  Наручилац подразумева осигурање у случају настанка 
мултикаузалних болести које су на неки начин, повезане са занимањем или условима рада, као што су бихевиоралне
реакције и менталне болести, Обољења кардиоваскуларног система, Обољења респираторног система, Обољења 
локомоторног система.

Комисија Наручиоца сматра да је Конкурсна документација урађена на начин да сваки потенцијални понуђач може 
недвосмислено да поднесе понуду. 
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