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ПРИЛОГ 3 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 

I ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 

Ред. 
бр. Предмет и ризици осигурања Основица за осигурање Годишња премија без пореза 

1. 

Осигурање грађевинских објеката и опреме од  пожара и неких других опасности: 
- без учешћа у штети 
- са откупом амортизоване вредности за грађевинске објекте и опрему 
- са укљученим допунским ризиком излив воде из инсталација на пуну вредност  

Грађевински 
објекти 

Набавна вредност на дан 
31.12.2017. 

242.977.002,30 
 

Опрема 
Набавна вредност на дан 

31.12.2017. 
108.473.197,70 

 

2. 
Осигурање од пожара  и неких других опасности: 
- са укљученим допунским ризиком излива воде из инсталација на пуну вредност Залихе 

Вредност на дан 
31.12.2017. 

5.781.309,85 
 

3. 

Осигурање машина од лома и неких других опасности са укљученим доплатком 
за:  
- откуп амортизоване вредности код делимичних штета 
- откуп франшизе 

Машине, апарати 
Набавна вредност на дан 

31.12.2017. 
67.147.553,40 

 

4. 
Комбиновано осигурање рачунара са укљученим доплатком за:  
- откуп амортизоване вредности код делимичних штета 
- откуп франшизе 

Рачунари 
Набавна вредност на дан 

31.12.2017. 
8.099.917,02 

 

5. 

Новац у преносу сваког радног дана у току године: 
Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва без учешћа у штети: 
На релацији: 
- Објекат у КЦ, ул. Змај Јовина 30 до управе-седишта 
- ЕР 1 ул. Бранка Радичевића 1 до управе-седишта 
- Управа – седиште наручиоца до Управе за трезор 

Новац у преносу 

Сума осигурања 

 200.000,00 

100.000,00 
500.000,00 

6. Осигурање лома стакла на први ризик 

Стакло: 
 

-дебљине 3мм 
-дебљине 4мм 
-изопан 4мм 

Површина Цена по м2 

 20 м2  
10 м2 
215 м2 

1500,00 
1500,00 
3500,00 

I Укупна годишња премија за осигурање имовине  
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II ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА - ЗАПОСЛЕНИХ 

Ред. 
бр. Предмет и ризици осигурања Oсновица за осигурање 

Годишња премија без пореза 
за све запослене 

1. 

Колективно осигурање запослених са покрићем од 24 часа са 
следећим осигураним сумама: 
- за смрт услед незгоде 500.000,00 
- смрт услед болести-по полиси животног осигирања 150.000,00 
- трајни инвалидитет  1.000.000,00 
- трошкови лечења 30.000,00 
- дневна надокнада за одсуство са рада – 
боловање због повреде 200,00 

Радници Број радника 
176  

2. 

Осигурање гостију који бораве у објектима наручиоца у летњем 
периоду по дану а на основу података о броју ноћења које доставља 
наручилац на крају сваког месеца са следећим осигураним сумама: 
- за смрт услед незгоде 300.000,00 
- трајни инвалидитет 500.000,00 
- трошкови лечења 50.000,00 

Гости  
(цену дати по дану) 1  

II Укупна годишња премија за осигурање лица  

III ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА 

Ред. 
бр. Предмет и ризици осигурања Каталошка вредност 

АМСС Годишња премија без пореза  

1. 
Каско осигурање путничког аутомобила Опел Вектра Елеганце Y22 ДТР 
произведен 2003. године без учешћа у штети са допунским ризиком крађе на 
територији Србије. 

Тренутна полиса 
важи до 

06.12.2018. године  
  

2. Каско осигурање путничког аутомобила FIAT 500L  произведен 2015. године без 
учешћа у штети са допунским ризиком крађе на територији Европе.  

Тренутна полиса 
важи до 

10.11.2018. године  
  

3. 
Каско осигурање доставног возила FIAT DOBLO CARGO са термо кингом,  1600 
кубика, 77kw произведено 2010. године без учешћа у штети са допунским ризиком 
крађе на територији Србије. 

Тренутна полиса 
важи до 

11.06.2018. године  
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4. 
Каско осигурање комби возила KOMBI NEW TURBO RIVAL са термо кингом, 2800 
кубика, 78 kw, произведено 2007. године без учешћа у штети са допунским 
ризиком крађе на територији Србије. 

Тренутна полиса 
важи до 

11.06.2018. године  
  

5. 
Каско осигурање доставног возила FIAT FIORINO 1.3 MJTD, 1248 кубика, 77kw 
произведено 2015. године без учешћа у штети са допунским ризиком крађе на 
територији Србије. 

Тренутна полиса 
важи до 

11.06.2018. године  
  

III Укупна годишња премија за осигурање возила  

IV ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ  

Ред. 
бр. Предмет и ризици осигурања Основица за осигурање Годишња премија без пореза 

1. 
Одговорност осигураника за штете од смрти, повреде тела или здравља као и оштећења или уништења 
ствари трећих лица проистекле из делатности осигураника без учешћа у штети на јединствену суму 
осигурања по осигураном случају и укупно за уговорени период 

Сума осигурања 
1.000.000,00  

IV Укупна годишња премија за осигурање одговорности из делатности  

 Укупна годишња премија без пореза 
(I + II + III + IV)  

Порез   

Укупна годишња премија са порезом   
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Напомена: 
 

- Уговор о осигурању ће се закључити на период од једне године. 
- Добављач је дужан да најкасније у року од 24 часа од пријаве штетног догађаја од стране наручиоца упути свог представника на увиђај и процену 

узрока, врсте и обима настале штете. 
- Добављач односно пружалац услуге осигурања је у обавези да по законским условима осигура и возила наручиоца од ауто одговорности као и 

путнике у возилима од ауто незгоде по захтеву наручиоца. Наручилац поседује укупно 5 возила и то 2 путничка, 2 лака транспортна  и 1 комби 
возило. 

- У случају неадекватно извршене услуге, Наручилац о томе обавештава добављача, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 
(три) дана, од дана пријема обавештења. 

- Добављач односно пружалац услуге је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне набавке, услугу обави благовремено, 
квалитетно у складу са правилима струке из области осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком. 

- Добављач је дужан да  у предметној пословној сарадњи и пружању услуга, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље 
корисника, заштиту животне  средине и енергетску ефикасност. 

- Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој 
спецификацији, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса. 

 
Спецификацију сачинио/ла: _________________________ 
 
Додатне услове сачинио/ла: _________________________ 
 

 
Наручилац 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
ПОНУЂАЧА 

Студентски центар Крагујевац  
директор 

  

   
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

др Млађан Димитријевић М. П (лице овлашћено за заступање  
уписано у регистар АПР-а) 

 
 

 
 


