


ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ  ИНФОРМАТИВНЕ ПОНУДЕ - УСЛУГЕ 

Назив добављача_________________________________________ 

Информативна понуда број ___________________ 

 Назив Количина  Јединична 
цијена по 
ставци без 
ПДВ-а 

Укупна цијена 
по ставци без 
ПДВ-а  

1. Набавка услуге 
колективног осигурања 
лица од посљедица 
несретног случаја за 
запосленe радникe при 
обављању редовног посла и 
изван њега (0-24 часа) у 
складу са следећим 
осигураним сумама: 

 смрт од посљедица 
несретног случаја - 
20.000,00 KM, 

 инвалидитет                   
- 40.000,00 KM, 

 смрт усљед болести       
-10.000,00 KM, 

 - трошкови лијечења  
-2.000,00 KM.                 

 
 
 
 
 
 
 

65 
(радника) 

  

Укупна цијена без ПДВ-а  
Попуст  
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  
ПДВ  
Укупна цијена са попустом и са ПДВ -ом  

 

 

Услуга ће се изводити до: годину дана од потписивања полисе. 

Плаћање услуга ће се вршити на следећи начин: у року од 30 дана од дана испоствљања рачуна. 

Потпис добављача: _________________________________________ 

 

- Цијене морају бити исказане у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена , 
- Цијене су непромјенљиве за сваку ставку појединачно и не могу се мијењати за 

вријеме трајања уговора. 



ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ  ИНФОРМАТИВНЕ ПОНУДЕ - УСЛУГЕ 

Назив добављача_________________________________________ 

Информативна понуда број ___________________ 

 Назив Количина  Јединична 
цијена по 
ставци без 
ПДВ-а 

Укупна цијена 
по ставци без 
ПДВ-а  

1. VOLKSVAGEN PASSAT, 
путничко возило, година 
производње 2015.  
1968cm3 ,110 КV 

1   

2. VOLKSVAGEN POLO, 
путничко возило, година 
производње 2007. 
 1422 cm3, 51 КV 

1   

3. RENAULT KANGOO, 
теретно возило, година 
производње 2010.  
1461 cm3, 50 КV 

1   

4. FIAT DOBLO, теретно 
возило, година производње 
2021.  
1598 cm3, 88КV 

1   

Укупна цијена без ПДВ-а  
Попуст  
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  
ПДВ  
Укупна цијена са попустом и са ПДВ -ом  

 Информативна понуда мора да садржи укупну цијену регистрације возила са укљученим 
трошковима за 

- полису осигурања, 
- ауто незгоду, 
- зелени картон, 
- накнада за АМС, 
- накнада за путеве, 
- порез на употребу моторног возила, 
- републичка административна такса, 
- стикер наљепница, 
- еко такса. 

 
Плаћање услуга ће се вршити на следећи начин: у року од 30 дана од дана испоствљања рачуна. 

Потпис добављача: _________________________________________ 

- Цијене морају бити исказане у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена , 
- Цијене су непромјенљиве за сваку ставку појединачно и не могу се мијењати за вријеме 

трајања уговора. 



ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ  ИНФОРМАТИВНЕ ПОНУДЕ - УСЛУГЕ 

Назив добављача_________________________________________ 

Информативна понуда број ___________________ 

 Назив Количина  Јединична 
цијена по 
ставци без 
ПДВ-а 

Укупна цијена 
по ставци без 
ПДВ-а  

1  Осигурање имовине од пожара и других опасности на 
основу сљедећих показатеља имовине по 
књиговодственој вриједности: 

- Грађевински објекaт.............2.960.767,46КМ 

- Опрема (рачунари, машине и пратећа опрема) 
......................................................97.297,63 КМ 

- Опрема за вршење графичке дјелатности 
...................................................650.951,35 КМ 

Уз допунски ризик од 180.000 КМ и то: 

- 20.000 КМ за поплаве за грађевински објекат, 

- 20.000 КМ за излив воде за грађевински објекат, 

-70.000 КМ за поплаве за опрему и  

- 70.000 КМ за излив воде на опрему 

 
 
 
 
 
 
 
1 

  

2  Осигурање машина (машине за обављање графичке 
дјелатности) од лома и других опасности на основу 
сљедећих показатеља машина по књиговодственој 
вриједности: 

- Машине .................................................. 650.951,35 КМ 

Са покривеношћу штете 100% 

 
 
 
 
 
1 

  

Укупна цијена без ПДВ-а   
Попуст   
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а   
ПДВ   
Укупна цијена са попустом и са ПДВ-ом   

 

Услуге ће се изводити до: годину дана од потписивања полисе. 

Плаћање услуга ће се вршити на следећи начин: у року од 30 дана од дана испоствљања 
рачуна. 

Потпис добављача: _________________________________________ 

- Цијене морају бити исказане у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена , 
- Цијене су непромјенљиве за сваку ставку појединачно и не могу се мијењати за 

вријеме трајања уговора. 


	ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - inf.ponuda osiguranje lica
	ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - inf.ponuda osiguranje vozila
	ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - inf.ponuda осигурање имовине

