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Јавно предузеће 
„Зеленило - Сокобања“ 
Војислава Илића бр. 2  
Број: 02-13/3-2021 
Датум: 19.03.2021. година 
Сокобања 
 
Број Н 7/2021 

ПРЕДМЕТ: Позив за прикупљање понуда у поступку набавке услуга – Осигурања запослених, за 
потребе Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања. 

Молимо Вас да нам у поступку набавке услуга, доставите понуду у складу са техничком 
спецификацијом, најкасније до 24.03.2021. године до 14h. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Циљна група и жељене активности:  
1) осигурање запослених код наручиоца (13 лица) за случај инвалидитета или смрти у трајању од 24 
часа. 
 

Осигурање запослених 
(техничка спецификација) 

Осигурани ризици 
Осигурана сума 

(РСД) 

1. За случај смрти услед незгоде 400.000,00 

2. Инвалидитет 800.000,00 

3. Трошкови лечења 60.000,00 

 

2) додатно здравствено сигурање запослених код наручиоца (13 лица) за случај теже болести или 

хируршке интервенције у трајању од 24 часа. 

Осигурање запослених 
(техничка спецификација) 

Осигурани ризици 
Осигурана сума 

(РСД) 

1. Тежа болест 100.000,00 

2. Хируршка интервенција 100.000,00 

 
 
Понуду можете доставити:  
- на адресу Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића бр. 2, или 
- Email-oм: zelenilosokobanja@gmail.com 
 

 
Понуђач је дужан да попуни и достави следеће обрасце:  
- Образац понуде и  
- Општи подаци о понуђачу. 
 

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.  
 

mailto:zelenilosokobanja@gmail.com
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Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику или електронском формату 
(скенирани попуњени обрасци достављени електронском поштом) и она мора бити попуњена и 
оверена потписом овлашћеног лица понуђача. 
 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и спецификацијом услуга и иста 
мора бити потписана.  
 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, сачињена на српском језику, читко откуцана или попуњена.  
 

Понуђaч је дужан да понуди јединичне и укупну цену услуга са свим сегментима који се односе на 
крајњу цену. 
Уговорена укупна цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 
 

Понуђач је дужан да изврши тражене услуге у свему у складу са спецификацијом, позитивно-правним 
прописима који регулишу област из које је предмет набавке, подзаконским актима, усвојеним 
стандардима и техничким прописима. 
 
 

Рок  извршења услуге је 12 месеци од дана обостраног потписивања уговора. 
 
 

Плаћање ће се вршити у  целости за цео период покрића. 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана, од дана отварања понуда. 
 
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума „цена“.  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуда. 
 
 

Са изабраним понуђачем Наручилац ће закључити уговор. 
 
 
Контакт особа: Славица Милетић (018/833 068) 
 
 
 
 
                                                                                            Лице које спроводи поступак набавке 
                                                                                                  Марија Стевановић Вељковић с.р. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Н 7/2021 

1) осигурање запослених код наручиоца (13 запослених ) за случај инвалидитета или смрти у 
трајању од 24 часа. 

Осигурање запослених 
(техничка спецификација) 

Осигурани ризици 
Осигурана сума 

(РСД) 

 
Годишња премија по 

запосленом 

1. За случај смрти услед незгоде 400.000,00  

2. Инвалидитет 800.000,00  

3. Трошкови лечења 60.000,00  

4. УКУПНО  

 
Укупна цена осигурања за тринаест запослених _________. 
 
 

2) додатно здравствено сигурање запослених код наручиоца (13 лица) за случај теже болести 
или хируршке интервенције у трајању од 24 часа. 

Осигурање запослених 
(техничка спецификација) 

Осигурани ризици 
Осигурана сума 

(РСД) 

 
Годишња премија по 

запосленом 

1. Тежа болест 100.000,00  

2. Хируршка интервенција 100.000,00  

3. УКУПНО  

 
Укупна цена осигурања за тринаест запослених _________. 
 

Р.бр. 

 
Осигурање запослених 

 
Укупна цена премија 

 

1.. 
 
Осигурање запослених у случају 
инвалидитета или смрти 

 

 

 

 

 

2. 

 
Осигурање запослених у случају теже 
болести или хируршке интервенције  

 

 

 

 

 

3.          УКУПНО:  

 
Важење понуде је _______ дана. 
Број понуде: _________________                                                                  Потпис понуђача 
Датум:_______________________ 
Место:                                                           __________________ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број  

Порески идентификациони број 
(ПИБ) 

 

Шифра делатности  

Име особе за контакт  

E-mail адреса  

Телефон  

Број текућег рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 

           Датум                                                                                                                    Понуђач 
 
 
    ________________________                                                                          _________________________ 
                      


