
  
 

 

 

 

 

 

U Varaždinu, 10.11.2020. godine 

 

 

Predmet nabave: USLUGA OSIGURANJA 

Evidencijski broj nabave:  E-JN-30-2020 

 

PREDMET: Odgovor Naručitelja na zahtjev gospodarskog subjekta (02) 

 

02_Upit gospodarskog subjekta: 

Da li možemo dobiti okvirnu informaciju o štetama po vrtstama osiguranja: 

  

 Osiguranje imovine 

 Osiguranje od nesretnog slučaja 

 Osiguranje od odgovornosti 

 Osiguranje motornih vozila 

 

Odgovor Naručitelja:  

Ad.2.) 

Red. br. VRIJEME NASTANKA ŠTETE ŠTETA 

1 siječanj 2018. elektromotor na linijskoj hlađenoj kupki 

2 siječanj 2018. linijska hlađena kupka 

3 veljača 2018.  slavina 

4 ožujak 2018. konvektomat 

5 ožujak 2018. ventilator 

6 ožujak 2018. rashladna vitrina 

7 ožujak 2018. topla kupka 

8 ožujak 2018. plinska tava 

9 ožujak 2018. plinski kotao 150 L 

10 srpanj. 2018. perilica posuđa 

11 srpanj. 2018. linijska kupka, digitalni termostat 

12 rujan 2018. pult hlađeni s koritom 

13 rujan 2018. ventilator turbine pulta za hlađenje 

14 listopad 2018. stroj za pranje crnog suđa 

15 listopad 2018. izlijevanje vode iz stropnog ventilokonvektora 

16 listopad 2018. lom tuš kade 

17 listopad 2018. topla kupka 



18 listopad 2018. plinski kotao 

19 listopad 2018. stroj za rezanje kruha 

20 listopad 2018. električni grijači na toploj kupci 

21 listopad 2018. šok frižider 

22 studeni 2018. parnokonvekcijska pećnica 

23 siječanj 2019. stroj za ljuštenje krumpira 

24 siječanj 2019. linijska kupka 

25 srpanj 2019. stroj za pranje i poliranje pribora 

26 srpanj 2019. stroj za obradu povrća 

27 srpanj 2019. TV uređaj 

28 kolovoz 2019. parnokonvekcijska pećnica 

29 rujan 2019. stroj za pranje crnog suđa 

30 rujan 2019. stroj za mljevenje mesa 

31 siječanj 2020. stroj za pranje crnog suđa 

32 siječanj 2020. stroj za pranje crnog suđa 

33 siječanj 2020. fasadna ploča na restoranu 

34 veljača 2020.  oštećenje vozila 

35 ožujak 2020. oštećenje vozila 

36 ožujak 2020. lom staklenih vrata 

37 travanj 2020. oštećenje vozila 

38 travanj 2020. parnokonvekcijska pećnica 

39 lipanj 2020. vjetrobransko staklo na dostavnom vozilu 

40 srpanj 2020. kvar rashladne komore 

41 srpanj 2020. dizalica topline  

42 srpanj 2020.  
pregrijavanje frekventnog pretvarača 

na pumpi za vodu 

 

 

      Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


