Република Србија
Основна школа ''Анта Богићевић''
Лозница
Јанка Веселиновића 6
Тел./факс: 015/882-178
E-mail:osabogicevic@open.telekom.rs
Дел. бр. 1322/17
Дана 15. септембра 2017. године
На основу чл. 59. ст. 1. и 62. ст. 1. Закона о основама система
образовања и васпитања, предлога одлуке из Записника Комисије дел. бр. 1304/17
од 14. септембра 2017. године, доносим

ОДЛУКУ
I. По предмету осигурање ученика у школској 2017/2018. години,
доносим одлуку да се полиса осигурања ученика додели најбољем понуђачу „Generali
osiguranje Srbija", Лозница а по оцени и предлогу комисије бр. 1304/17 од 14.
септембра 2017. године.

Образложење
Примљене су понуде следећих понуђача:
1230/17
1261/17
1283/17

„TRIGLAV OSIGURANJE“
“
„Generali osiguranje Srbija", Лозница
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

24.08.2017,
01.09.2017
07.09.2017.

Након отварања и прегледа и оцене учињених понуда, на седници
одржаној 14. септембра 2017. године, Комисија Савета родитеља за избор понуђача
је предложила да као подносилац најповољније понуде буде изабран понуђач
„Generali osiguranje Srbija", Лозница, - годишња премија по ученику 250,00 динара, из
разлога што
изабрана понуда даје најбољи однос премије по ученику и
осигуравајућих покрића и осигуране суме, и на сваки вид повреде привремене или
трајне предвиђена је адекватна накнада.
Вредност понуде: 250,00 динара годишња премија по осигуранику,
- Осигуране суме у динарима:
1) смрт услед незгоде – 281.700,00 динара,
2) трајни инвалидитет -445.000,00 динара,
3) једнократна накнада код прелома кости – 4.000,00 динара
3) трошкови лечења - 200.000,00 динара,
5) дневна накнада – 90,00 динара,
6) болнички дани – 800,00 динара,
7) хируршка интервенција услед незгоде – 5.000,00 динара,
8) смрт услед саобраћајне незгоде 20.000,00 динара.
.
Осигурање покрива несрећне случајеве 24 сата дневно без обзира на место
евентуалне незгоде.
Уколико се осигурањем обухвати најмање 90 % од укупног броја ученика за остале
ученике обезбеђује се бесплатна осигуравајућа заштита.
Уколико се уговарач осигурања одлучи да премију осигурања плати у целости
Осигуравач ће одобрити додатни попуст у висини од 10%.
На основу свега наведеног директор је одлучио као у изреци под I.
Директор школе
_______________________
Весна Панић

