
 
 

На основу члана 47. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Агенције за 

осигурање депозита (О.бр.ПС-65/15 од 22.12.2015. године и О.бр.ПС-320/18 од 7.12.2018. године), 

дана 14.10.2020. године 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке услуга колективног осигурања запослених 

 

 

Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михалова бр. 2, спроводи поступак 

прикупљања понуда за пружање услуга колективног осигурања запослених. 

 

Предмет и опис услуге 

 

Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14), прописано је да је осигурање имовине 

и лица добровољно, осим у законом прописаним случајевима када је осигурање обавезно, а да су 

послови осигурања закључивање и извршавање уговора о животном и о неживотном осигурању, 

осим о обавезном социјалном осигурању. 
 

Правилником о раду Агенције утврђено је да Агенција запосленима може уплаћивати премију за 

колективно осигурање од последица незгода и добровољно осигурање за случај тежих болести и 

хирушких интервенција, а у циљу спровођења квалитетне додатне социјалне заштите. 

 

С тим у вези, Агенција за осигурање депозита као послодавац спроводи поступак прикупљања 

понуда за пружање услуга колективног осигурања свих запослених (према службеној евиденвији 

Агенције) у наведеним категоријама осигурања са дефинисаним осигураним сумама: 

 

– смрт услед незгоде: 400.000 динара 

– инвалидитет: 800.000 динара 

– теже болести: 200.000 динара 

– хируршке интервенције: 200.000 динара. 

 

Напомена: Агенција у моменту објављивања овог позива има укупно 48 запослених. 

 

Услови 

 

За обављање наведених послова може да се пријави правно лице са седиштем у Републици Србији 

које је у регистар надлежног органа уписано на основу дозволе Народне банке Србије за обављање 

послова осигурања.  

 

У случају прихватања понуде, полиса се издаје на период од годину дана, а плаћање се врши 

квартално.   

 

 



Начин и рок подношења понуда 

 

Осигуравајућа друштва у обавези су да доставе: 

1. понуду за осигурање по горе наведеним основима, узимајући у обзир утврђене осигуране 

суме, као и  

2. опште и додатне услове осигурања за захтеване врсте осигурања. 

 

Понуде се достављају путем електронске поште на адресе: natalija.komazec@aod.rs и 

andrej.djujic@aod.rs. 

 

Крајњи рок за достављање понуда је понедељак, 19. октобар 2020. године, до 15:00 часова. 

 

Контакт подаци:  

Наталија Стевановић, тел. 011/2075-127, е-mail: natalija.komazec@aod.rs  

Андреј Ђујић, тел. 011/2075-123, е-mail: andrej.djujic@aod.rs 
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