
 

ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 

Краљево, ул. Цара Душана 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понуда за осигурањe имовине 
за 2022. годину 

ВРЕДНОСТ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
(грађевински објекти и опрема на дан 31.12.2021. године) 

 

Пожар и неке друге опасности са допунским ризицима 

 
Назив основног 
средства 

Набавна књиг. вредност Премија (без пореза) 

1. Грађевински објекти 70.113.847,48 
 

2. Опрема и намештај (без 
возила и рачунара) 

9.910.369,27 

3. Инсталације ЦГ - 
фиксно 

3.076.000,00  

Укупно (без пореза):  

Допунски ризици: 

 излив воде из инсталација на „први ризик“ (3% суме пожарних ризика ) 

 поплава са бујицом на "први ризик" (3% суме пожарних ризика) 

 ризик земљотреса на суму осигурања за пожарне ризике 

 откупљено учешће у штети и амортизација код делимичних штета. 
 

Лом машина и неке друге опасности са доплатком: 

 

Назив основног средства 
Набавна књиг. 

вредност 
Премија (без пореза) 

1. Опрема, машине, 
уређаји, апарати (без 
возила и рачунара) 

5.241.124,47 
 

2. Инсталације ЦГ - 
фиксно 

3.076.000,00  

Укупно (без пореза):  

ПОНУЂАЧ: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Број понуде:_____________________ 

Порески ИД Број: ________________ 

Матични број: ___________________ 

Шифра делатности: ______________ 

Текући рачун: ___________________ 

Контакт телефон: ________________ 

Контакт особа:___________________ 



Доплаци: 

 откуп амортизације код делимичних штета 

 откуп учешћа у штети 
 

Осигурање рачунара и рачунарске опреме: 

 

Назив основног средства 
Набавна књиг. 

вредност 
Премија (без пореза) 

1. Рачунари и рачунарска 
опрема 

5.888.516,34  

Укупно (без пореза):  

Доплаци: 

 откуп амортизације код делимичних штета 

 откуп учешћа у штети 

 укључен ризик земљотреса 

 

Провална крађа и разбојништво 
 

 

Ризици: 
Сума осигурања „првог 
ризика“ 

Премија (без пореза) 

1. Сва опрема, 
намештај, машине, 
уређаји, апарати (без 
возила и рачунара) 

 
300.000,00 

 

Укупно (без пореза):  

 

Доплаци: 

 откуп франшизе (учешћа у штети). 

 

Лом стакла 

 

Врста стакла Сума осигурања Премија (без пореза) 

1. Изолационо стакло  
300.000,00 

 

2. 4 мм  30.000,00 

3. 6 мм 40.000,00 

4. Армирано 40.000,00 

5. Огледала 30.000,00 

6. Санитарије (вц шоље 
и умиваоници) 
 

 

100.000,00 

Укупно (без пореза):  

 

Напомена: без учешћа у штети. 



 

Рекапитулација: Премија (без пореза) 

Осигурање од пожара и неких других опасности  

Осигурање машина од лома и неких других 
опасности 

 

Oсигурање рачунара и рачунарске опреме  

Осигурање од провалне крађе и разбојништва  

Осигурање стакла од лома  

 
 

УКУПНА ПРЕМИЈА (без пореза):    
 

УКУПНА ПРЕМИЈА (са порезом 5%):    
 

 
 

ЗА ПОНУЂАЧА 
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