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Туристичка организација Сокобања  

Ул. Трг Ослобођења бр. 2  

Сокобања  

Број: 01-66/2022-02  

Датум: 23.03.2022. године  

  

  

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА  ЗА  

ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА  

Набавка на коју се закон не примењује – бр. 09/22  

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким 

карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком спецификацијом.  

Наручилац ће код понуђача услуге поручити одмах по сачињавању Извештаја о најповољнијој 

понуди и закључењу уговора.   

Предмет ове набавке су услуге осигурања за потребе Туристичке организације Сокобања. 

Понуђaч је дужан да понуди јединичне и укупну цену услуга са свим сегментима који се односе 

на крајњу цену на адресу Наручиоца:  

Туристичка организација Сокобања, ул. Трг oслобођења бр. 2, Сокобања, или путем имејла: 

tenderi@tosokobanja.rs ,  или путем  факса: 018 833 988. Рок за достављање понуда је 28.03.2022. 

године, до 15:00 сати.  

  

1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:  

Плаћање ће се вршити преко рачуна код пословне банке. Понуђачи могу захтевати плаћање 

искључиво на рате на месечном нивоу (12 месечних рата) без права на обрачун камате.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

  

2. Захтев у погледу рока извршења услуге,   

Рок за извиђај – снимање пријављених штета -  крајњи рок је 48 сати по пријави штетног догађаја.  

  

3. Захтев у погледу рока важења понуде  

  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана.  

  

Контакт особа: Снежана Марковић, е-mail адреса: tenderi@tosokobanja.rs                  

Број факса: 018/833-988  

  

4. Захтев у погледу обављања професионалне делатности: 

Да привредни субјект мора да поседује потребно одређено овлашћење, односно дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке или је члан 

одређене организације да би могао да обавља предметну делатност. 

Доказ: Неоверена копија дозволе за обављање послова осигурања коју издаје НБС. 

 



 

2  

  

 

5. Захтев у погледу стандарда осигурања квалитета и стандарди управљања животном 

средином: 

Да привредни субјект мора да поседује стандарде квалитета и то ISO 9001:2015 I ISO 

30301:2019 чиме доказује да је његово пословање усклађено да међународно признатим 

системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа. 

Доказ: Неоверене копије важећег сертификата ISO 9001:2015 I ISO 30301:2019 . 

 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГЕ И РОК  

ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  

 Циљна група и жељене активности:  

1) осигурање запослених код наручиоца (8 лица) за случај инвалидитета или смрти у трајању од 

24 часа.  

Осигурани ризици  Сума осигурања  

Смрт као последица незгоде  300.000,00  

Трајни инвалидитет  600.000,00  

Дневна накнада 
 

350,00 

Трошкови лечења 80.000,00 

  

2) додатно здравствено сигурање запослених код наручиоца (8 лица) за случај теже болести или 

хируршке интервенције у трајању од 24 часа.  

Осигурани ризици  Сума осигурања  

Тежа болест  300.000,00  

Хируршка интервенција  300.000,00  

  

3) додатно здравствено сигурање запослених код наручиоца (8 лица) за случај оболевања од 

рака 

Осигурани ризици  Сума осигурања  

Обољевање од рака  500.000,00  

 

Приступна старост 37 38 40 42 44 54 62 

Број запослених 1 1 2 1 1 1 1 
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4) Осигурање од опште одговорности (без франшизе)  

Осигурани ризици  Сума осигурања Укупна сума 1/4 агрегатне 
суме  

Грађанска одговорност осигураника за штете 

проузроковане смрћу, телесним повредама, 

оштећењем здравља као и оштећења или 

уништења имовине трећих лица за  догађаје - 

јавне скупове (концерти, манифестације, 

фестивали).  

Планирана средства за одржавање јавних 
скупова за 2022. у износу од 8.700.000,00 
динара  

Укупна: 8.700.000,00   

1/4 Агрегатна сума – 2.175.000,00  

  

НАПОМЕНА:  

1. Период сигурања по свим основама је од 01.04.2022. до 31.03.2023. године.  
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ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

1) осигурање запослених код наручиоца (8 запослених) за случај инвалидитета или смрти у 

трајању од 24 часа.  

РБ  А  Б  В  

  

  Осигурани ризици   

  

Сума осигурања  

(РСД)  

Укупна премија по запосленом  

1.  Смрт  као  последица  

незгоде  

300.000,00    

2.  Трајни инвалидитет  600.000,00    

3. Дневна накнада 350,00  

4 Трошкови лечења 80.000,00  

5. УКУПНО:     

  

Укупна цена осигурања за осам запослених  _________  

  

2) додатно здравствено сигурање запослених код наручиоца (8 запослених) за случај теже 

болести или хируршке интервенције у трајању од 24 часа.  

РБ  А  Б  В  

  Осигурани ризици   

  

Сума осигурања  

(РСД)  

Укупна премија  

1.  Тежа болест  300.000,00    

2.  Хируршка интервенција  300.000,00    

3.  УКУПНО:      

  

Укупна цена осигурања за осам запослених  _________  

 

3) додатно здравствено сигурање запослених код наручиоца (8 запослених) за случај оболевања 

од рака 

РБ  А  Б  В  

  Осигурани ризици   

  

Сума осигурања  

(РСД)  

Укупна премија  

1.  Обољевање од рака  500.000,00    

2.  УКУПНО:      

  

Укупна цена осигурања за осам запослених  _________  
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4)  Осигурање од опште одговорности (без франшизе)  

Осигурани ризици  Сума осигурања 

Укупна сума /4  

агрегатне суме  

Премија без 

пореза  

  

Премија са 
порезом  

Грађанска одговорност 
осигураника за штете 
проузроковане смрћу, 
телесним повредама, 
оштећењем здравља као 
и оштећења или 
уништења имовине 
трећих лица за догађаје  - 
јавне скупове (концерти, 
манифестације, 
фестивали). Планирана 
средства за одржавање 
јавних скупова за 2022. у 
износу од 8.700.000,00  
динара.  

Укупна: 8.700.000,00   

1/4 Агрегатна сума – 
2.175.000,00 

    

УКУПНО:       

  

 

Упутство за попуњавање обрасца:  

Изнад сваке табеле наведена је врста осигурања. У заглављу табеле наведен је предмет 

осигурања, основица за обрачун премије, премијска стопа, премија без пореза и премија са 

порезом. За табеле 1,2 и 3 као укупна цена попуњава се простор испод табеле. Укупна цена из 

табела 1,2 и 3 се добија тако што се укупна цена из табеле множи са бројем 8 (јер се односи на 

исто толико запослених, односно Укупна цена осигурања за осам запослених добија се 

множењем износа уписног у колони  В5х8 за табелу 1, В3х8 за табелу 2, односно В2х8 за табелу 

3. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА 

Услуге осигурања за потребе Туристичке организације Сокобања за период 01.04.2022. до 

31.03.2023. године 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:   

Матични број понуђача:   

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ОПИС УСЛУГА:  Услуге осигурања за потребе Туристичке организације Сокобања за 

период 01.04.2022. до 31.03.2023. године  

  

Укупна цена (премија) за сва осигурања без 
пореза   

  

  

  

Укупна цена (премија) за сва осигурања са 
порезом  

  

  

Рок и начин плаћања (погледати тачку 1. Стр. 1)   

  

  

Рок важења понуде (погледати тачку 3. стр. 1) 

  

  

 


