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     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2018-68 

Дана: 23.08.2018. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуга  – Осигурање  возила    JН 68/2018 

врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

На страни 16 од 30  

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

Уместо 
 

        

I КАСКО ОСИГУРАЊЕ ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  

        

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће 
Сума  

 премија 
осигурања 

1 

Возила према 
списку 

Kaско осигурање које минимално 
обухвата заштиту од ризика (као 
потпуно или уз уговорено допунско 
осигурање):  
 
- саобраћајне незгоде; 
- пожара; 
- експлозије (осим експлозије 
нуклеарне енергије); 
- изненадног термичког или 
хемијског деловања споља; 
- пада или удара предмета 
који није саставни део предмета 
осигурања; 
- пада ваздушне летелице; 
- манифестација или 
демонстрација; 
- злонамерних поступака или 
обести трећих лица; 
- оштећења тапацираних 
делова у осигураном возилу 
приликом пружања помоћи лицима    
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повређеним у саобраћајним 
незгодама или на други начин; 
- намерно проузроковане 
штете на осигураној ствари ради 
спречавања веће штете, као и мера 
предузетих за смањење или 
отклањање штете; 
- удара грома; 
- олује; 
- града или туче; 
- снежне лавине, као и пада 
снега и леда на возило; 
- одрона земљишта или 
обрушавања земљишта и стена; 
- поплава, бујица и високих 
вода; 
- потапања возила (може 
бити уговорено посебном 
клаузулом) 
- крађе возила под којим се 
подразумевају: провална крађа, 
разбојничка крађа и разбојништво 
целог возила или његових делова; 
- преваре (у случају возила 
узетих на лизинг или изнајмљених 
од рент-а-кар компанија), 
- утаје (може бити уговорена 
посебном клаузулом) 
- трошкова вуче 
 
 

  у прилогу    

I Укупно каско осигурање моторних возила    

        

II  АУТООДГОВОРНОСТ  

        

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће 
Сума  Годишња 

премија осигурања 

1 

Возила према 
списку Према условима осигурања  /  

    у прилогу бр.4.     

II Укупно  осигурање од аутоодговорности моторних возила    

        

        

 СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

   

  
ВРСТА ОСИГУРАЊА 

 премија 

 

I 
КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-
КАСКО     
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II АУТООДГОВОРНОСТ   

  Укупно без пореза   

  УКУПНА  ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ   

 

Упутство како да се попуни образац структуре цене:  За сваку ставку 
уписати  премију без пореза. У коначној табели уписати  премије без пореза по 
врстама осигурања да би се на крају добила укупна сума за све врсте осигурања без 
пореза и са порезом. 

                                                                         ПОНУЂАЧ 
 
 Место и датум:                                   
                                                                                                          (потпис овлашћеног 
лица) 

     
 
 
                                                     М.П. 
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Мења се и гласи  
 

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
 

        

I КАСКО ОСИГУРАЊЕ ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  

        

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће 
Сума  

 премија 
осигурања 

1 

Возила према 
списку 

Kaско осигурање које минимално 
обухвата заштиту од ризика (као 
потпуно или уз уговорено допунско 
осигурање):  
 
- саобраћајне незгоде; 
- пожара; 
- експлозије (осим експлозије 
нуклеарне енергије); 
- изненадног термичког или 
хемијског деловања споља; 
- пада или удара предмета 
који није саставни део предмета 
осигурања; 
- пада ваздушне летелице; 
- манифестација или 
демонстрација; 
- злонамерних поступака или 
обести трећих лица; 
- оштећења тапацираних 
делова у осигураном возилу 
приликом пружања помоћи лицима 
повређеним у саобраћајним 
незгодама или на други начин; 
- намерно проузроковане 
штете на осигураној ствари ради 
спречавања веће штете, као и мера 
предузетих за смањење или 
отклањање штете; 
- удара грома; 
- олује; 
- града или туче; 
- снежне лавине, као и пада 
снега и леда на возило; 
- одрона земљишта или 
обрушавања земљишта и стена; 
- поплава, бујица и високих 
вода; 
- потапања возила -    
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 крађе возила под којим се 
подразумевају: провална крађа, 
разбојничка крађа и разбојништво 
целог возила или његових делова; 
- преваре (у случају возила 
узетих на лизинг или изнајмљених 
од рент-а-кар компанија), 
- трошкова вуче 
 
 

  у прилогу    

I Укупно каско осигурање моторних возила    

        

II  АУТООДГОВОРНОСТ  

        

рб Предмет осигурања Осигуравајуће покриће 
Сума  Годишња 

премија осигурања 

1 

Возила према 
списку Према условима осигурања  /  

    у прилогу бр.4.     

II Укупно  осигурање од аутоодговорности моторних возила    

        

 СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

   

  
ВРСТА ОСИГУРАЊА 

 премија 

 

I 
КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА-
КАСКО     

II АУТООДГОВОРНОСТ   

  Укупно без пореза   

  УКУПНА  ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ   

 

Упутство како да се попуни образац структуре цене:  За сваку ставку 
уписати  премију без пореза. У коначној табели уписати  премије без пореза по 
врстама осигурања да би се на крају добила укупна сума за све врсте осигурања без 
пореза и са порезом. 

                                                                         ПОНУЂАЧ 
 
 Место и датум:                                   
                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

     
                                                     М.П. 
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                                                                                                           Комисија за јавну набавку 
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