
 
 
КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И 
ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ                     
Б е о г р а д       
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г   
Јавна набавка услуга МВУ: 20/12      
 

П О Н У Д А  

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА САВЕТНИКА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТАРА И ЗДРАВТСВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ЗА РИЗИК КОЈИ МОЖЕ НАСТУПИТИ ЗБОГ 

СТРУЧНЕ ГРЕШКЕ  

 
Назив понуђача:  _________________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача: _________________________________________________________________________  
 
Матични број понуђача: _____________________________________ 
 
ПИБ понуђача:     ________________________  
 
Број понуде:          ________________________  
 
Датум понуде:       ________________________ 
 
 
 

1. Предмет понуде: Услуге саветника за осигурање чланова Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије за ризик који може наступити због стручне грешке, и то: 

- Саветовање око израде конкурсне документације у поступку јавне набавке друштва за осигурање и 
одређивање критеријума, услова и одговорности понуђача, као и: 

Обим покрића осигурања:  

• Предмет осигурања, 
• Полиса осигурања и обим (листа) покрића, 
• Искључени ризици ( или искључење неких осигурања), 
• Могућност франшиза, 
• Премија осигурања,  
• Број покривених штета, 
• Осигурана лица, 
• Осигурани случајеви,  
• Територијално важење осигурања, 
• Осигурана сума, 
• Трајање осигурања и отказ.  

-  Констатација и пријава штете: 

• Обавештавање о наступању осигураног случаја (или пријава штете), 
• Надлежност за решавање штете, 
• Пружање правне заштите у поступку решавања штете,  
• Брзина решавања штета у врсти осигурања професионалне одговорности и кривичне одговорности (решене 
штете/пријављене штете + штете у резерви) 

• Право решавања штете у арбитражном спору. 



- Висина и начин плаћања премије осигурања:  

- Процена конкурентности између понуђене висине премије осигурања у односу на понуђене услове и обим 
осигурања. 

• Висина премије осигурања. 
• Снижење односно повећање премије. 
• Начин и рокови плаћања премије осигурања. 

- Додатне погодности: 

- Могуће друге погодности другим врстама осигурања за купца и његове чланове. 

 - Анализа финансијске стабилности друштава за осигурање, утврђивање неопходних финансијских и пословних 
капацитета, бонитета, као и остале неопходне конкурсне документације. 

- Припрема извештаја за Директора КМСЗТС о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке друштава за 
осигурање, с предлогом избора најповољнијег понуђача. 

- Саветовање приликом закључивања уговора са осигуравајућим друштвом о осигурању чланова КМСЗТС 
за ризик који може наступити због стручне грешке. 

2. Укупна понуђена цена за обављање услуга саветника за осигурање за Наручиоца - Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара Србије је  _______________________ динара (еура) (без 
ПДВ-а), а укупна цена ових услуга за потребе Наручиоца са ПДВ-ом је _______________________  
динара (еура). 

 
3. Рок за реализацију услуга: тече одмах, од дана потписивања Уговора.  

 
4. Услови плаћања: Исплата цене за обављање услуга саветника за осигурање за Наручиоца - Комору 

медицинских сестара и здравствених техничара Србије се врши на следећи начин: 
_________________________________________________________________________________________, 
у року од  ___________ дана по достављању фактуре од стране Понуђача. 

 
5. Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

 
6. Место извршења услуге: У службеним просторијама Наручиоца, у Београду, у ул. Пилота Михајла 

Петровића бр. 5-г. 
 

 
 
Место и датум: ____________________________2012. године 

              
          ПОНУЂАЧ: 

     
____________________________________ 

                                         Име и презиме овлашћеног лица 
 
 

 
______________________________________   

                                                                  Потпис 
 

М. П. 
 

                             
 

 


