
Школа за ученике оштећеног вида, 
„Вељко Рамадановић“
01 Број: 817/2
Датум: 07.09.2022.године
ЗЕМУН, Цара Душана 143

Иа основу члана 27. став 1.тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 
РС“,бр. 91/2019), директор Школе доноси:

ОДЛУКУ

У поступку набавке на коју се Закон не примењује.
Предмет набавке: осигурање ученика у школској 2022/2023 години.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ ЗА ГОДИШЊУ 
ПРЕМИЈУ ЗА ЈЕДНОГ УЧЕНИКА ОД 200,00 ДИНАРА
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Предмет
осигурања
Осигурање
ученика

Осигурана
сума
ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ

WIENER
STADTISCHE

АМС
ОСИГУРАЊЕ

МИЛЕНИЈУМ
ОСИГУРАЊЕ

1 . Смрт услед 
незгоде

225.000,00 250.000,00 122.500,00 350.000,00

2. Трајни
ивалидитет

450.000,00 500.000,00 550.000,00 700,000.00

3. Трошкови
лечења

75.000,00 200.000,00 110.000,00 150,000.00

4. Болнички дан 225,00 / 550,00 400,00
5. Прелом кости 4.500,00 5.000,00 7.300,00 8.000,00
6. Хируршке

интервенције
/ 5.000,00 4.000,00 4.000,00

7. Дневна
накнада

100,00 100,00 130,00 200,00

8. Ујед пса / / 5.000,00 /

9. Год.осигурана
сума

754.825,00 960.100,00 799.480,00 1.212.600,00

Наручилац je прибавио достављене понуде понуђача и то:
Понудa:КОМПАНИЈA ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. из Београда,Булевар маршала 
Толбухина 46; пристигла 02.09.2022.год.
Понуда:\¥1ЕМ1Ж STADTISCHE, а.д.о. Београд, .Турија Гагарина 32, пристигла 
31.08.2022.



Понуда:АМС ОСИГУРАЊЕ,а.д.о. из Београда, Рузвелтова 16; пристигла 01.09. 2022. 
Понуда: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд; Булевар Милутина 
Миланковића ЗБ; пористигла 01.09.2022.

Најповољнија цена утврђена je сразмерно у односу на понуду за суме осигурања, 
МИЛЕНИЈУМ осигурање ученика: смрт услед незгоде 350.000,00 динара; трајни 
инвалидитет 700.000,00 динара; трошкови лечења 150.000,00 динара; болнички дан
400.00 динара; прелом кости 8.000,00 динара; хируршке интервенције 4.000,00 динара; 
дневна накнада 200,00 динара; што je укупно 1.212.600,00 динара.
Уодносу на укупну годишњу премију осигурања од 200,00 динара за осигурану суму од
1.212.600.00 динара (са могућношћу да уколико осигурањем буде обухваћено најмање 
90% од укупног броја ученика школе, у осигурање ће бити прихваћени сви уписани 
ученици no основу веродостојне евиденције),сразмерне вредности су следеће:

За ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, понуђена цена односно годишња премија за једног ученика 
je 200,00 динара, a осигурање ученика укључује: смрт услед незгоде 225.000,00 динара; 
трајни инвалидитет 450.000,00; трошкови лечења 75.000,00 динара; болнички дан
225.00 динара; прелом кости 4.500 динара; дневна накнада 100 динара; што je укупно
754.825.00 динара.

За WIENER STADTISCHE, понуђена дена односно премија за једног ученика je 200,00 
динара, a осигурање ученика укључује: смрт услед незгоде 250.000,00 динара; трајни 
инвалидитет 500,000,00 динара; трошкови лечења 200.000,00 динара;прелом кости 
5.000,00 динара; хируршке интервенције 5.000,00 динара; дневна накнада 100,00 
динара; што je укупно 960.100,00 динара.

За АМС ОСИГУРАЊЕ, понуђена цена односно премија за једног ученика je 200,00 
динара, a осигурање ученика укључује: смрт услед незгоде 122.500,00 динара; трајни 
инвалидитет 550.000,00 динара; трошкови лечења 110.000,00 динара; болнички дан
550.00 динара; прелом кости 7.300,00 динара; хируршке интервенције 4.000,00 динара; 
дневна накнада 130,00 динара; ујед пса 5.000,00 динара; што je укупно 799.480,00 
динара.

Понуђач МИЈ1ЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. из Београда, Булевар Милутина 
Миланковића ЗБ je најповољнији у погледу цене која јхе билка основни критеријум за 
оцену понуда у поступку набавке осигурања ученика у школској 2022/2023 години.

Финансирање ове набавке у поступку набавке путем наруџбенице обезбеђено je из 
средстава Школе за ученике оштећеног вида“Вељко Рамадановић“ у Земуну.

^Д-ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
Je/ieiia Вукић


