
ПИТАЊА: 
 
Поштовани,  
 
везано за осигурање возила у ЈН бр. 2/2017 , молимо Вас за додатна појашњења 
конкурсне документације:  
 
Код каско осигурања:  
- Да ли желите територијално покриће само у Србији или Србија+Европа?  
- У конкурсној документација нисмо нашли да сте навели суму осигурања за 
осигурање стакала. коју суму осигурања желите?  
 
-Да ли желите покриће са учешћем  или без учешћа у штети?  
 
- Да ли желите плаћање укупне премије одједном у целости или на рате? Уколико 
желите плаћање на рате, молим Вас да дефинишете број годишњих рата.  
- Молим Вас да нам доставите историју штета појединачно за свако возило у 
протекле 3 године, односно за све године када сте имали каско осигурање за 
појединачно возило? (Који проценат бонуса за године без штета вам је одобрено на 
активној каско полиси?)  
 
Код обавезног осигурања од аутоодговорности:  
- Плаћање премије је у целости, приликом регистрације возила или имате неке 
посебне захтеве везано за плаћање премије од аутоодговорности?  
- Да ли се за обавезно осигурање исказује премија са основним премијским степеном 
или желите да се примени бонус/малус систем?  
 
Код помоћи на путу:  
 
- Шта желите да вам буде покривено?  
 
- Молим Вас да потврдите пријем е-маила.  
 
Унапред хвала на одговору!  
 
Срдачан поздрав, 
 
ОДГОВОРИ: 
 
- Територијално покриће за возило Дациа Логан мцв 1,6 обухвата Србију, док 
територијално покриће за остала три возила обухвата Србију и Европу. 
 
- Суме осигурања за осигурање стакала за свако специфицирано возило у тендерској 
документацији су следеће: 

- Dacia Logan mcv 1,6 - 15.000,00 динара 
- Škoda Superb Style 2.0 - 30.000,00 динара 



- Renault Trafic Passenger - 35.000,00 динара 
- Renault Grand Scenic Limited Edition 1.6 dci - 50.000,00 динара.  

 
- Желимо покриће без учешћа у штети. 
 
- Плаћање премије је у целости, приликом регистрације возила. 
 
- У протекле три године није било штета на возилима. На полиси нема изражен 
проценат бонуса за године без штета, али је обрачунат попуст од најмање 60% за 
сваки аутомобил. 
 
- Плаћање премије обавезног осигурања од аутоодговорности је у целости, приликом 
регистрације возила. 
 
- Код обрачуна премије за обавезно осигурање, треба применити основни премијски 
степен (4) код давања понуде, а стварни износ премије утврдиће се појединачно 
приликом израде полисе обавезног осигурања од аутоодговорности (значи, 
приликом регистрације возила стварно обрачунат износ премије може бити исти 
или нижи). 
 
- Код помоћи на путу треба да буде покривено следеће: поправка возила у случају 
мањег квара, вуча или превоз возила, наставак путовања корисника, преноћиште 
корисника и трошкови паркирања возила. 
 


