
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 
 

На првој седници Савета родитеља у школској 2021/2022. изабрани су представници Савета 
родитеља који ће бити чланови комисије за спровођење набавке услуга „Осигурање ученика у школској 
2021/2022.“ 

Комисија у саставу: Дејан Тмушић, секретар школе, Нада Лукић, административно- финансијски 
радник,  Бојана Ђусић Ковачевић и Јелена Радусиновић, представнице Савета родитеља, су на првој седници 
комисије која је одржана  20. 09. 2021. године спровели поступак набавке услуга осигурања  ученика у 
школској 2021/2022 години. 

На адресу школе пристигло је шест понуда  осугуравајућих кућа. 
По спроведеном поступку Јавне набавке услуга Н:2.23/2119 осигурање ученика у школској 2021/2022. 

и упоредном анализом понуда, за реализацију поменуте услуге за период од  01. 09. 2021. до 31.08.2022.   
изабрано је „АМС  ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о из Београда. 

Осигурање важи за наведени период 24 сата дневно. 
Поштовани родитељи, уколико се определите за услугу  осигурања ученика  у школској 2021/2022 молимо 
вас да назначену осигурану суму од 310,00 дин.  уплатите на текући рачун   840-1446760-16. најкасније до 28. 
09. 2021. 
Прималац:  „ОШ „Павле Поповић“; Платилац: уписати име и презиме ученика , у рубрика позив на број. 
Уписати  број одељења које похађа ученик  (нпр . 23 ). 
    

Сагласан/сна  сам са условима осигурања за ученике у школској 2021/2022. 

_________________________________________ 

Потпис родитеља    
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