
 

 

ВРСТА - СПЕЦИФИКАЦИЈА - ЦЕНА 
 

Р.бр. Врста осигурања и ризици Сума осигурања 
Премија без 

пореза 

I 

 Осигурање од пожара и неких других 

опасности 

 
  

1 
Баждарница са опремом 20.727.515,40  

откуп амортизоване вредности _____%  

2 
Црпне станице са постројењима 39.775.550,28  

откуп амортизоване вредности _____%  

3 
Фабрика воде са постројењима 10.279.743,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

4 
Магацин са надстрешницом     954.438,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

5 
Нова управна зграда 30.923.406,73  

откуп амортизоване вредности _____%  

6 
Гаража и пословна зграда 1.065.453,08  

откуп амортизоване вредности _____%  

7 
Управна зграда 1.982.536,52  

откуп амортизоване вредности _____%  

8 
Фабрика за прераду отпадних вода      29.500.000,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

9 
Пумпе и муљне пумпе 7.834.090,43  

откуп амортизоване вредности _____%  

10 
Опрема за производњу воде 14.078.176,48  

откуп амортизоване вредности _____%  

11 

Опрема за производњу и пренос електричне 

енергије 

1.425.700,00 

 
 

откуп амортизоване вредности _____%  

12 
Компресори 505.998,00  

откуп амортизоване вредности _____%  



13 
ПТТ опрема 438.987,88  

откуп амортизоване вредности _____%  

14 Канцеларијски намештај 4.521.485,55  

 
откуп амортизоване вредности _____%  

II 
Осигурање машина од лома и неких других 

опасности 
  

1 

Опрема за осигурање од лома 22.845.785,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

2 

инсталације централног грејања 4.351.345,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

3 

нисконапонска мрежа 1.547.258,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

4 

комуникацијска опрема теле. централа 89.854,20  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

5 

видео надзор и преносни линкови 595.958,33  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

III 
Комбиновано осигурање електронских 

рачунара и припадајуће опреме 
  

1 

Рачунари са припадајућом опремом 2.063.709,37  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

IV Осигурање преносне технике   

1 

лап-топ рачунари 149.068,00  

откуп амортизоване вредности _____%  

откуп одбитне франшизе _____%  

2 
опрема за детекцју цурења 2.152.200,00    

откуп амортизоване вредности _____%  



откуп одбитне франшизе _____%  

V Осигурање стакала од лома   

1 стакла дебљине 4мм и више на СО 210.000,00      

2 изо стакла 4+12+4 на СО 122.500,00  

VI Колективно осигурање запослених   

1 инвалидитет 800.000,00  

2 смрт услед незгоде 400.000,00  

3 Природна смрт 100.000,00  

 Укупан број радника 237   

VII 

Осигурање опште одговорности и 

одговорности за штете настале у току 

контролисања односно сертификације 

водомера 

 
 

 

1 

Општа одговорност из делатности 

 за један осигурани случај 

 за период покрића 

Одговорност контролисања односно 

сертификације 

франшиза 

 

15.000,00 ЕУР 

60.000,00 ЕУР 

5.000,00 ЕУР 

10%, минимално 

25.000,00 динара 

 

VIII Осигурање провалне крађе и разбојништва   

1 
залихе робе у магацину (ауто делови, гуме и 

водомери) 
2.900.000,00   

 откуп одбитне франшизе _____%  

2 
новац и друга средства плаћања за време 

манипулације 

500.000,00 

 
 

 откуп одбитне франшизе _____%  

3 пренос новца 500.000,00      

 откуп одбитне франшизе _____%  

 Осигурање урадити на први ризик   

 
Објекти  поседују видео надзор и физичко 

обезбеђење 
  

IX Каско осигурање возила   

1 Zastava new Turbo Rival 40,12 3.008.410,00  



АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

2 

Zastava Turbo Zeta 3.565.110,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

3 

Zastava 10 955.009,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

4 

Renault Laguna 2.494.982,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

5 

Caterpillar-434E2 10.158.135,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

6 

Iveco Daily 2.756.559,00  

АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

7 Fiat Fiorino Cargo 1.375.428,00  

 
АН за смрт 100.000,00 и инвалидитет 

200.000,00 
  

8 Fiat Punto MY 13 1.2. Easy VR 1.153.357,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

9 Renault  maxity f241 3.350.798,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

10 Daf lf  310 fa 6.772.126,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

11 Mercedes Benz axor 1828 9.266.029,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

12 JCB 8018X 5.405.972,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  



13 CASE 695ST 9.870.632,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

14 JCB 4CX 4WD/4WS 9.452.653,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

15 DACIA DUSTER ESSENTIAL 1.5 1.597.198,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

16 DACIA DUSTER COMFORT 1,5 1.944.606,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

17 DACIA DOKKER 1.598.373,00  

 
АН за смрт 100.000,00  инвалидитет 

200.000,00 
  

Ukupno I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX   

 

Основ за обрачун вредности возила је важећи каталог АМСС Србије. 

 

 

 

Вредност без ПДВ-а  

ПДВ  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок изласка на терен 

 

 

 

Рок исплате штете 

  

 

 

 



 

Датум                                       Понуђач 

    М. П. 

   ___________________                                                  _________________________ 

 

 

 

Напомене: Понуђач је дужан да цео Образац понуде попуни (све ставке) на основу 

својих услова и тарифа. Уколико се не попуне све ставке из Обрасца понуде и нису у 

складу са условима и тарифама понуђача,   понуда ће бити неприхватљива. 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у 

регистар АПР што доказује прилогом истог, или овлашћено лице понуђача који уз понуду 

прилаже документ о овлашћењу са свим радњама у поступку . 

Није дозвољено давати премију за поједине ставке из Обрасца понуде са «0» «1» или 

«Гратис» уколико то не постоји у условима и тарифама. Уколико понуђач попуни 

образац понуде на наведени начин дужан је да уз понуду достави тарифе за вид 

осигурања где је попунио ставке са «0» «1» или «Гратис» или другим бројем да 

докаже да то постоји у тарифама и обележи маркером. Уколико тарифа представља 

поверљиви документ , понуђач је дужан је да је означи као «поверљиво» а наручилац 

је дужан да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости. 

 

Понуда неће бити прихватљива уколико је понуђено бреме (рок) за излазак на терен дужи 

од 24 сата. 

Понуда неће бити прихватљива уколико је понуђено време (рок) за излазак на терен краће 

од 60 минута за понуђаче коју у месту седишта наручиоца немају радно ангажованог 

проценитеља штета на предмету осигурања у овој јавној набавци. 

Понуда неће бити прихватљива уколико је понуђено време (рок) за излазак на терен краће 

од 10 минута за понуђаче који у месту седишта наручицоа имају радно ангажованог 

проценитеља штета на предмету осигурања у овој јавној набавци (имовина и моторна 

возила). 
 


