
 

 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», 

улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке услугa 

– Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по 

партијама, редни број набавке 38/15, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Захтев за додатним информацијама и појшњењима конкурсне документације – 

недостаци конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

У складу са одредбама става 2. и става 3. члана 63. Закона о јавним набавкама 

молимо вас за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке – 

услуга осигурања запослених, имовине и возила за период од годину дана број 

38/15 и то у следећем делу: 

 

Наручилац је као предмет јавне набавке одредио: 

„66512000 – услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања“. 

 

Даље у обрасцу IX -  Образац 3-1 за Партију 1 – осигурање запослених „Образац 

структуре цене са упутством како да се попуни за Партију 1 - осигурање 

запослених“ као осигуране ризике навео: 

 смрт, 

 инвалидитет, 

 смрт услед болести, 

 дневна накнада, 

 трошкови лечења.  

 

Наиме, према одредбама члана 9. став 1. тачка 1) Закона о осигурању („Сл. 

гласник РС“, бр. 139/2014), осигурање од последица незгоде, укључујући и 

осигурање од повреда на раду и професионалних обољења, које покрива: 

(1) уговорену новчану накнаду за случај незгоде, 

(2) накнаду уговорених трошкова за случај незгоде, 

(3) комбинацију исплата из подтач. (1) и (2) ове тачке, 

(4) исплату због последица повреде или оштећења здравља или због смрти 

путника. 

 

Осигурање за случај смрти услед болести спада у животне врсте осигурања 

(члан 8. Закона о осигурању). 

 

Дакле, осигурањем од последица незгоде не може бити обухваћено осигурање 

за случај смрти услед болести које према одредбама Закона о осигурању 

представљају осигурање живота. 

 

У прилог наведеном сведочи Мишљење Народне банке Србије К.G. br. 2930/1/15 

UNFI II-948/11/15 od 05.08.2015. године (тачка 2. Мишљења) које Вам достављамо у 

прилогу. 

 

 



Такође, а као нарочито важно  истичемо да је према одредбама Закона о 

порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 

– др. Закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 

91/2011 – одлуа УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 

8/2013- усклађени дин.изн. 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014 – усклађени 

дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. Закон и 5/2015 – усклађени дин.изн.) осигурање 

запослених за случај смрти услед болести (животно осигурање) није изузето од 

опорезивања, односно може се сматрати зарадом (додатним давањем) 

запосленог који је опорезиво. 

 
„Члан 14б 

 

Зарадом, у смислу чл. 13. и 14. овог закона, сматрају се и премије свих видова 

добровољног осигурања, као и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, које 

послодавац плаћа за запослене – осигуранике укључене у добровољно осигурање, 

односно добровољне пензијске фондове и пензијске планове. 

 

Изузето од става 1. Овог члана, заредом у смислу чл. 13. И 14. овог закона не сматра се: 

 

1) премија коју послодавац плаћа за све запослене код колективног осигурања од 

последица незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и професионалних 

обољења и колективног осигурања за случај тежих болести и хируршких интервенција; 

 

2) премија добровољног здравственог осигурања, односно пезијски допринос у 

добровољни пензијски фонд, које послодавац плаћа за запослене – осигуранике, 

односно чланове добровољног пензиског фонда, у складу са посебним прописима који 

уређују наведене области, до износа који је ослобођен од плаћања доприноса сагласно 

закону који уређује доприносе за обавезно социјално осигурање.“ 

 

Позивамо Наручиоца да још једном размотри садржину конкурсне 

документације и недвосмислено дефинише која врста осигурања је предмет 

јавне набавке. 

 

  

ОДГОВОР 1: 

 

Наручилац  је на бази досадашњег искуства, као и на основу увида у званичне 

понуде осигуравајућих друштава на њиховим интернет страницама везано за 

услуге осигурања запослених -  неживотна осигурања (колективно осигурање 

запослених),  припремио  спецификацију предметне набавке у поглављу III 

Конкурсне документације - ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА. 

 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Објашњење број: 1 

  Датум: 14.12.2015.г. 

Комисија за јавну набавку 


