
  

На основу тачке II Решења о формирању Комисије за прикупљање понуда за осигурање 

посетилаца Аква парка „Подина“ , бр. 153 од   04.05.2016. године, Комисија оглашава 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за прикупљање писмених понуда ради дневног, недељеног и месечног осигурања 

посетилаца Аква парка „Подина“ у Сокобањи од незгода (последица незгода и несрећног 

случаја) 

 

Организација за туризам и културу Сокобања, ул. Трг Ослобођења бр.2, оглашава јавни позив за 

прикупљање писмених понуда ради обезбеђивања недељеног и месечног осигурања посетилаца 

Аква парка „Подина“ у Сокобањи од незгода током боравка на Аква парку „Подина“.   

Ближи опис предмета позива: 

Понуда треба да садржи ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ за осигурање посетилаца Аква парка 

„Подина“ од незгода (појединачно осигурање лица), током боравка у Аква „Парку 

„Подина“: 

- Дневно – за висину дневне накнаде осигурања од 10,00 динара,  

- недељно – за висину недељне накнаде осигурања од 70,00 динара и  

- месечно – за висину месечне накнаде осигурања од 300,00 динара, 

Осигурање се наплаћује посетиоцима уз купљену адекватну улазницу (дневну, недељну или 

месечну).  Осигурање важи само за незогде ( последице несрећног случаја) настале током 

боравка лица у објекту Аква парка „Подина“ у периоду за који је посетилац платио улазницу и 

адекватан износ осигурања (дан, односно седмица, односно месец). 

Период осигурања: је од 16.06.2016. године до 10.09.2016. године. 

Рокови плаћања: Посетилац Аква парка „Подина“ плаћа осигурање одмах уз купљену 

улазницу. Организација за туризам и културу Сокобања, преноси осигуравачу износ наплаћеног 

осигурања у складу са извештајем о броју и врсти осигурања који 2 пута месечно (на 15 дана) 

Организација за туризам и културу Сокобања подноси осигуравачу и након тога по 

испостваљеном исправном рачуну од стране осигуравача.  

Најнижа цена: Бруто висина износа дневног осигурања за посетиоце  je 10 динара по особи, 

недељног 70 динара, а месечног 300 динара по особи, без обзира на старосну доб посетиоца 

Аква парка. 

Понуђач је дужан, да  у односу на прецизирану цену осигурања, понуди висину вредности 

полисе.  

Понуда која се подноси треба да садржи следеће податке: 

-назив и седиште правног лица, извод из одговарајућег регистра у складу са Законом, решење о 

додељеном ПИБ-у, 

-пуномоћје за лице које заступа поднсиоца понуде, 

-да испуњава услове прописане Законом о осигурању "Сл. гласник РС", бр. 55/2004, 70/2004 - 

испр., 61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 101/2007, 63/2009 - одлука УС, 107/2009, 

99/2011, 119/2012, 116/2013 и 139/2014 – др. закон) и услове о начину обављања делатности из 

области послова осигурања, саосигурања и послова реосигурања, као и послова непосредно 

повезаних са пословима осигурања.  

- доказ да понуђач има најмање 10 година искуства у раду у делатности која је предмет Позива. 

- Прецизно исказану понуђену висину ПРЕМИЈЕ за дневно, недељно и месечно осигурање 

посетилаца Аква парка понудау односу на одговрајјућу бруто висину износа накнаде дневног, 

односно недељног, односно месечног осигурања. 

 Пријаве се подносе у најкасније до 13.05.2016. године до 13.00 часова путем поште и то 

на адресу Организација за туризам и културу Сокобања, ул. Трг Ослобођења бр.2, 18230 



Сокобања, или предати лично на адресу Организације за туризам и културу Сокобања. 

 Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА 

ОСИГУРАЊЕ ПОСЕТИЛАЦА АКВА ПАРКА „ПОДИНА“ .       
 Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се пријави најмање један 

учесник. У случају достављања две индетичне понуде за осиграње посетилаца, Комисија 

поновити поступак између тих понуђача у истом дану. Понуђачи са две индетичне понуде ће у 

року од сат времена на исту адресу за достављање понуда доставити нове Понуде у затвореној 

коверти. 

 Поступку отварања понуда имају право да присуствују само легитимисани понуђачи, 

односно са посебним пуномоћјем за учешће у поступку. Пуномоћје мора бити оверено код 

надлежног органа за оверу. 

 Неблаговремене, односно непотпуне понуде неће бити разматране и њихови подносиоци 

имају право учешћа у поступку отврања понуда. 

 Отварање прикупљених писмених понуда извршиће се дана 13.05.2016. године са 

почетком у 13.15 часова у управној згради Организације за туризам и културу Сокобања, 

ул. Трг Ослобођења бр. 2, Сокобања. 
 Јавни позив биће објављен на локалном радију, огласној табли Организације за туризам и 

културу Сокобања и интернет страници Организације за туризам и културу Сокобања 

www.otks.org.rs. 

 Сваки понуђач има право да пре достављања понуде која је коначна, изражена у 

динарима зa висину осигурања посетилаца, информише детаљније о процедури поступка, 

условима и критеријумима за одлучивање и то сваког радног дана од 08-15:00 часова, на адреси 

Организације за туризам и културу, путем телефона 018 833 988  или на имејл: 

tenderi@otks.org.rs. 

 

 Особа за контакт је Снежана Марковић.  

         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 
          Миодраг Илић 

http://www.otks./

