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О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ - ОСИГУРАЊЕ  СТУДЕНАТА  И  АУТОМОБИЛА 
(РЕГИСТРАЦИЈА)  ЗА 2021. ГОДИНУ 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

Партија 1.: Осигурање студената 
 

Техничка спецификација 
Осигурање се односи на следеће видове осигурања: 

 

                                                                     осигурана сума                       осигурана премија 

1. Смрт услед несрећног случаја      250.000,00                               ________________ 

2. Инвалидитет                                  500.000,00                               ________________ 

3. Једнократна исплата (прелом костију) од 4.000,00                     ________________ 

 

Укупна годишња премија за све видове осигурања:______________(по једном лицу). 

 
Напомена: Осигурање се уговара за оквирни број 2500 студената (студенти основних, мастер и докторских студија), према 
службеној евиденцији наручиоца. Осигурање се уговара за боравак у земљи за период од  01.10.2021. године до 30.09.2022. године. 

Коначан број студената који се осигуравају биће познат након извршеног уписа, и према том броју извршиће се и плаћање 

премије.Осигурање студената важи 24 часа дневно, свугде и на сваком месту. 

 

Начин плаћања премије: 12 једнаких месечних рата.  

 

Рок исплате штете:       _  дана од дана пријема захтева са потребном документацијом. 

Рок важења понуде: _____ најмање 30 дана од отварања понуде. 

 

Додатне погодности  (уколико се нуде): 

У случају да не дође до штетног догађаја Осигуравач нуди да након истека осигурања 

врати Наручиоцу ________% износа плаћене годишње премије. 

 

У вези предмета извршења набавке можете контактирати Предрага 

Стојадиновића, контакт телефон 066/8311212 или мејл 

predrag.stojadinovic@ekonomski.rs  

Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број 

поступка набавке под којим је иста заведена код Наручиоца - М 16/2021. 

 

               Датум                                                                                    Понуђач  

   . 2021. год.                 
М.П.          ________________________                               

 

     (потпис овлашћеног лица 



 

О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ -ОСИГУРАЊЕ  СТУДЕНАТА  И  АУТОМОБИЛА 
(РЕГИСТРАЦИЈА)  ЗА 2021. ГОДИНУ 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

Партија 2.: Осигурање аутомобила 

 

Техничка спецификација 

 

Редни 

број 

 

Предмет осигурања и ризици 

 

 

 

 

 

Каско осигурање возила од основног ризика: 1) саобраћајна незгода; 2) пожар и експлозија; 3) пад или удар предмета 

или летелице; 4) манифестације, демонастрације, вандализам; 5) удар грома, олуја, град, снежна лавина, пад снега и 

леда на возило; 6) одрон жемљишта и стена; 7) поплаве, бујице и високе воде. Допунски каско ризик: крађа возила у 

земљи и иностранству- КАСКО 

Број возила по групама (комада) 

Број ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА  1 ком 
 

 

Укупна годишња премија: ______________. 
 

Начин плаћања премије: 12 једнаких месечних рата.  

 

Рок исплате штете:       _  дана од дана пријема захтева са потребном документaцијом. 

Рок важења понуде: _____ најмање 30 дана од отварања понуде. 
 

Додатне погодности  (уколико се нуде): 

У случају да не дође до штетног догађаја Осигуравач нуди да након истека осигурања врати 

Наручиоцу ________% износа плаћене годишње премије. 

 

У вези предмета извршења набавке можете контактирати Предрага 

Стојадиновића, контакт телефон 066/8311212 или мејл predrag.stojadinovic@ekonomski.rs 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број 

поступка набавке под којим је иста заведена код Наручиоца - М 16/2021. 

 

               Датум                                                                                    Понуђач  

   . 2021. год.                 
М.П.          ________________________                               

 

     (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

РБ 

 

Врста 

возила 

 

 

Марка и 

тип возила 

 

 

Година 

производње 

 

 

Регистарска 

ознака 

 

Број шасије 

 

Радна 

запрем

ина 

(ццм) 

 

Снага 

(kw) 

 

Број 

регист

арских 

места 

 

Сума 

осигурања 

 

Учешће у свакој 

појединачној штети 

1 

 
путни

чко 

CITROEN 

C5 SX 2.0 
HDI 

2012 NI 107 YZ 
VF7RDRHH8AL 

575529 
1997 120 5 

 

2.997.876 
динара 

без  учешћа 



О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ - ОСИГУРАЊЕ  СТУДЕНАТА  И  АУТОМОБИЛА 

(РЕГИСТРАЦИЈА)  ЗА 2021. ГОДИНУ 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

Партија 3.: Регистрација аутомобила 

 

Техничка спецификација 

Р.бр Назив услуге 
Цена без 

ПДВ-а 

Цена са ПДВ-

ом 

1.  

Цена услуге доласка и враћања документације 

са обављеном комплетном регистрацијом 

возила, уплатницама, таблицама и 

саобраћајном дозволом. 

  

2.  

Таксе за технички преглед, обавезно осигурање и 

регистрацију возила- возило марке „ CITROEN C5 SX 

2.0HDI “- подаци возила су наведени у Техничкој 

спецификацији за Партију 2. 

  

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (1+2)  

ПДВ  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 

Рок извршења услуге: 24 часа од пријема позива наручиоца 

Услови плаћања:  ______ дана од дана пријема рачуна по извршеној услузи 

Контакт особа понуђача 

и телефон: 

 

 

 

 

У вези предмета извршења набавке можете контактирати Предрага 

Стојадиновића, контакт телефон 066/8311212 или мејл 

predrag.stojadinovic@ekonomski.rs 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број 

поступка набавке под којим је иста заведена код Наручиоца - М 16/2021. 

 

               Датум                                                                                      Понуђач  

                                       М.П.                            ________________________

                                

                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 


