
Република Србија 

ОШ "АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО"  МОЈСТИР 

МОЈСТИР ,Тутин 

ПИБ: 101346238 

Матични број : 07175825 

Бр.404-4/2022 
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            ДОПУНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА на основу члана 39.став 2. Закона о јавним набавкама Осигурање 

имовине за ОШ „Алекса Ђилас Бећо“ Мојстир – Тутин, пroцењена вредност је 43.000, 00 

дин без ПДВ-а 

Опис и карактеристике предметне набавке  

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

Р.б.      НАЗИВ  НАБАВНА  ВРЕДНОСТ 

1. Грађевински објекти 62.887.954,00                            

2. Опрема 3.769.635,00 

3. Залихе  0,00 

Осигурање од пожара и неких других опасности, са допунским ризиком земљотреса и 

допунским ризиком излива воде из инсталација на „ први ризик“ за објекте 200.000,00 

динара и за опрему 100.000,00 динара 

 ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ЛОМА И КВАРА МАШИНА 

Р.б.     НАЗИВ  НАБАВНА  ВРЕДНОСТ 

1. Инсталација грејања са котлом 1.880.900,00 

Осигурање машина и друге опреме од опасности  лома, квара и неких других опасноснти 

са доплатцима за откуп одбитне франшизе и за откуп амортизоване вредности. Сума 

осигурања за инсталације грејања са котлом износи 7% од вредности грађевинских 

објеката. 

ОСИГУРАЊЕ СТАКАЛА ОД ЛОМА  

Р.б. НАЗИВ  СУМА ОСИГУРАЊА 

1. Стакла на школским зградама у 

матичној школи и у издвојеним 

одељењима 

50.000,00 

Осигурање стакла од ризика лома. 



ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА 

Р.б.       НАЗИВ  НАБАВНА  ВРЕДНОСТ 

1. Електронски рачунари 1.220.560,00 

Комбиновано осигурање рачунара од пожара, крађе и лома и квара са доплатцима за откуп 

амортизоване вредности и откуп одбитне франшизе. 

ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ   

Р.б. НАЗИВ  СУМА ОСИГУРАЊА 

1. Намештај уређаји и апарати у школској 

згради у Мојстиру  на „први ризик“  

150.000,00 

 

Понуду  саставити тако да обухвата следеће: 

1. Износи премија – Осигурање имовине од пожара и неких других опасности: 

Р.бр. Премија Укупна вредност у 

динарима 

  (1)                                    (2)                    (3) 

   1. Укупна вредност премије пожар (Грађевински 

објекти) 

 

   2. Укупна вредност премије пожар (Опрема)     

   3. Укупна вредност премије ( Залихе)                                    

Укупно осигурање имовине од пожара (без ПДВ-а)  

Укупно осигурање имовине од пожара (са ПДВ-ом)  

2. Износи премија – Осигурање машина и опреме од лома, квара и других опасности: 

Р.бр. Премија Укупна вредност у 

динарима 

  (1)                                    (2)                    (3) 

   1. Укупна вредност премије лом и квар  



Укупно осигурање од лома, квара и других опасности 

(без ПДВ-а) 

 

Укупно осигурање од лома, квара и других опасности 

(са ПДВ-ом) 

 

 

3. Износи премија – Осигурање од опасности лома стакала : 

Р.бр. Премија Укупна вредност у 

динарима 

  (1)                                    (2)                    (3) 

   1. Укупна вредност премије лома стакала  

Укупно осигурање од лома стакла (без ПДВ-а)  

Укупно осигурање од лома стакла (са ПДВ-ом)  

 

4.Износи премија – Комбиновано осигурање рачунара: 

Р.бр. Премија Укупна вредност у 

динарима 

  (1)                                    (2)                    (3) 

   1. Укупна вредност премије осигурања рачунара  

Укупно осигурање рачунара (без ПДВ-а)  

Укупно осигурање рачунара (са ПДВ-ом)  

5. Износи премија – осигурање од ризика крађе: 

Р.бр. Премија Укупна вредност у 

динарима 

  (1)                                    (2)                    (3) 

   1. Укупна вредност премије  осигурање од крађе  



Укупно осигурање радника (без ПДВ-а)  

Укупно осигурање радника (са ПДВ-ом)  

 

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕМИЈА 

Р. бр. Премија Вредност у 

динарима 

(без ПДВ-а)  

Вредност у 

динарима 

(без ПДВ-а) 

(1) (2) (3)  

1 Укупна вредност премије – пожар (имовина)   

2 Укупна вредност премије – машине од лома и 

квара 

  

3 Укупна вредност премије – лом стакла   

4 Укупна вредност премије – осигурање рачунара   

5 Укупна вредност премије – осигурање крађе   

Укупно осигурање имовине и радника ( без ПДВ-а) у 

динарима 

 

Укупно осигурање имовине и радника ( без ПДВ-а) у 

динарима 

 

 

Образац  понуде: 

  

Јавна набавка : 

 

Предмет понуде : 

 

Наручилац:  

 

Број понуде:  

 



Датум понуде:  

 

Назив понуђача:  

 

 

 

 

Нудимо   цену  услуга-Осигурање имовине и лица  : 

___ _______________________динара(без ПДВ-а) 

(И словима ..............................................................................................)  

__________________________ динара (са ПДВ-ом) 

(И словима ..............................................................................................)  

 

Рок и начин плаћања: одложено,  _____(________________________) дана од дана 

испостављања рачуна 

 

Критеријум за оцењивање понуда је   најнижа понуђена цена. 

 

 

 

Датум:______________год. М.П.      За понуђача: 

       _________________ 

                                                                                                                       


