
 

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ 

ВИД, ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ (СПЕЦИФИКАЦИИ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС НА 
УСЛУГИТЕ, НАЧИН СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНТРОЛА, РОК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ЕВЕНТУАЛНИ 

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И СЛ. 

 
Предметната услуга се однесува на услуга за осигурување на имот на договорниот орган согласно 
следните податоци: 
 
 

 
ОПИС 

 
СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ  

(во денари) 

1.Осигурување од пожар и некои др.опасности 

Градежни објекти ,опрема и залиха : 
 
Со откуп на франшиза и амортизација  

 
   за градежни објекти   

- масивна/тврда  градба ___ м2  со сума на 
осигурување__________ 

 
- мешовита/слаба градба ___  м2 со сума на 

осигурување__________ 
 

     - бараки/контејнери, настрешници и сл. ___м2  
со сума на осигурување__________ 

 
 

за опрема ____________________ 
(внесете ја вкупната сума на осигурување) 

 

за залиха ____________________ 
(внесете ја вкупната сума на осигурување) 

Дополнителни ризици: 
- Поплава, порој и високи води 

градежни објекти, опрема и залиха : 
 
- земјотрес (oпционално на сума на осигурување  
или на прв ризик) 
 
- други дополнителни ризици према условите за 
осигурување кои се применуваат респективно во 
согласност со изложеноста (на сума на 
осигурување или на прв ризик) 

 
за градежни објекти______________ 
(внесете ја сумата на осигурување) 

или на прв ризик  
 

за опрема_________________________ 
(внесете ја сумата на осигурување) 

или на прв ризик 
 

за залиха ____________________ 
(внесете ја вкупната сума на осигурување или на 

прв ризик) 
2. Осигурување на стока во ладилници 

- само од основни ризици 

- од дополнителни ризици (поплава, лизгање, 
истекување (лекажа) и др.) 

 
 

за залиха ____________________ 
(внесете ја вкупната сума на осигурување) 



3. Осигурување на машини од кршење 

- со откуп на франшиза      да    не 

- со откуп на амортизација   да   не 

 
____________________ 

(внесете ја сумата на осигурување) 

4.Осигурување од Кражба и разбојништво на 
 ( опрема , залиха , машини, апарати, слики и др.) 
 
Откуп на франшиза   да  не 

 
 

  
(внесете ја сумата на осигурување) 

или на прв ризик 
 

5. Осигурување на нисконапонска опрема  
- одберете комбинација на ризици (дали само 
осигурување од пожарни ризици, или да се осигура 
и кражба и кршење) 
 
Дополнителен ризик земјотрес   да    не 

 
  

(внесете ја сумата на осигурување по 
комбинација ) 

6. Осигурување на компјутерска опрема: 
- комбинирано осигурување на електронски уреди, 
процесори и слична опрема 
- откуп на франшиза   да   не 
- откуп на амортизација   да  не 
 
- да се одбере комбинација на ризици (пожарни 

ризици, кршење и кражба) 

 
  

(внесете ја сумата на осигурување) 

7.Стакло: 
- кршење на стакло, без оглед на видот, до 
дебелина од 10 mm при прв ризик 
 
- светлосни реклами, билборди и сл. 

 

  
(внесете ја сумата на осигурување) 

8. Осигурување на објекти во градба/монтажа: 
- од основни ризици 
- од дополнителни ризици (земјотрес, поплава и 
др.)  
(према тип и карактеристики на објектот за градба 
и неговата местоположба) 

  
(внесете ја сумата на осигурување-

инвестициската вредност на 
градбата/монтажата) 

 
Објекти кои се предмет на осигурување: (да се внесе локација, адреса на која се наоѓа/ат 
објектот/објектите). 
 
Рок за издавање на полиси за осигурување: максимум 6 (шест) дена од денот на склучување на 
договорот. 
(Напомена: Договорниот орган може да наведе и друг рок). 
 
Период на осигурување: 1 (една)година од денот на издавање на полисите за осигурување. 
(Напомена: Договорниот орган може да наведе и подолг рок). Полисите за осигурување се на 
период од една година.  Рокот на осигурување може да биде поголем во зависност од склучениот 
договор помеѓу двете страни а согласно тендерската документација. 
 
Рок за исплата на надомест на штета: максимум 14 (четиринаесет) дена од денот на ликвидирање 
на штетата. 
(Напомена: Договорниот орган може да наведе и друг рок). 
 



Полисата треба да гласи на: ___________________________________  
(да се внесе полн назив, седиште и адреса на договорниот орган) 
 
Економскиот оператор се обврзува дeка за ризиците кои не може да ги покрие со сопствени 
средства, ќе ги покрие преку пренесување на ризикот, односно со покривање на последиците на 
ризикот со средства на друг субјект: друштвото за реосигурување по пат на склучување на договор 
за реосигурување кое е со седиште во РСМ, односно кај друштвата за реосигурување со седиште во 
странство за ризици кои друштвото за осигурување во РСМ не може да ги покрие. Во овој контекст 
можна е и поделба на ризикот преку соосигурување на друштвата за осигурување кои се со седиште 
во РСМ. 
Опсегот на покриеност со реосигурување е најмалку класа А + рејтинг А +. 


