
 
     Škola za muzičke talente  Milice Cenić bb  Ćuprija  tel./fax  035 8472 344 e-mail: direktor@talenti.edu.rs 

 
Деловодни бр.01-1912 
Датум:30.9.2020.год 
 
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019) и налога  одговорног лица број 01-1910  
од 30.9.2020.године, достављамо: 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
Поштовани, 
 
Позивамо Вас да доставите понуду за  осигурање за 82 запослених и то: 
Партија I – осигурање од последица незгоде; 
Партија II – колективно додатно здравствено осигурање, 
за које Наручилац није у обавези да примени одредбе Закона о јавним набавкама. 
 
Суме осигурања :  

Партија I – осигурање услед незгоде 
              суме осигурања:  

-за смрт 150.000,00 дин, 
-за инвалидитет 300.000,00 дин,  
-трошкови лечења 15.000,00 дин, 
-прелом кости 3.000,00 дин, 
-дневна надокнада 30,00дин 
 
Партија II - колективно додатно здравствено осигурање: 
суме осигурања: 
-за случај тежих болести: 25.000,00 дин; 
-за хируршке интервенције: 25.000,00дин. 

 
У понуди навести цену годишње премије по запосленом и укупно за 79 запослених, са и без пореза и навести ризике 
које покривају полисе  осигурања.  
 
Плаћање ће се вршити у целости, у року од 45 дана по испостављању исправне фактуре па Вас молимо  
да цену понудите у складу са тим. 
 
Понуде доставити на адресу: Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб, 35230 Ћуприја, или 
на факс:035/8472-344 или 
на e-mail: sekretar@talenti.edu.rs 
 
Рок за достављање понуда је 5.10.2020..године до 13 часова. 
 
Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је најнижа цена. 
 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније до 15 часова дана 5.10.2020.године. 
 
Наручилац задржава право да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима 
Наручиоца. 
 
Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 9 до 12 часова на број телефона  
035/8472-344. Особа за контакт је Мирјана Паунковић.  
 

Осигурање се закључује на период од годину дана. Понуде доставити до 5.10.2020..године до 13,00 h. За сва 
додатна питања стојимо на располагању.  

П 
                                                                                        секретар 

                                                                                                          Школе за музичке таленте, Ћуприја 
                                                                                            Мирјана Паунковић 

 



 
 


