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МОДЕЛ УГОВОРА  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Понуђач мора да попуни модел уговора, овери и потпише модел, и исти достави у понуди. 

Уговорне стране: 
 
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“, Мије Ковачевића  4, Београд,  које заступа директор Марко 
Попадић (у даљем тексту: Осигураник) 
 
и 
___________________________________________________________________________ 

адреса: _______________________________________________________                            

кога заступа: ____________________________________________________, директор    

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвршиоци):     
    
1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Осигуранику. 

 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвршилаца, на 
горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвршиоци) – (у даљем тексту: Осигуравач). 
 
 

Подаци о Осигуранику: Подаци о Осигуравачу: 

ПИБ:100003603 ПИБ: 

Матични број: 07045000 Матични број: 

Број рачуна: 205-487-82 Број рачуна: 

                                                         Попунити податке 
 
Број јавне набавке:  О.П. 57/2017 (на основу Захтева за ЈН број 11/884 од 03.10.2018. 
године) 
Предмет јавне наабвке: Премија осигурања средстава рада (имовине), објављен је дана  
29.10.2018. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници ЈКП ,,Градска 
чистоћа“.  
Број и датум Одлуке о додели уговора: _________ од __________ (не попуњавати) 
Понуда понуђача коме је додељен уговор:  број_________од____________ (не попуњавати). 
 
 
 
 
 

(напомена: Попунити страну) 
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Предмет уговора 

Члан 1. 
               Овим уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна 
у вези са осигурањем средстава рада – имовине Осигураника, а на основу података приказаних 
у Обрасцу структуре цене, спецификације услуга из конкурсне документације и Понуде 
Осигуравача број_________од _____.2018. године, који чине саставни део Уговора. 
 
                Уговор производи правно дејство од дана издавања и потписивања полисе осигурања, 
односно од дана издавања полисе настају обавезе проистекле из овог уговора за Осигуравача и 
Осигураникa.    

               Осигураник је дужан да Осигуравача благовремено извести о датуму истека раније 
издате полисе по основу уговора који је Осигурник закључио са другим осигуравајућим 
друштвом у претходном периоду, односно најкасније 5 (пет) дана пре истека полисе 
осигурања. 

                Осигуравач је дужан да полису осигурања по основу овог уговора изда Осигуранику 
са  даном  истека полисе осигурања по основу уговора који је Осигураник закључио са другим 
осигуравајућим друштвом у претходном периоду.  

Врсте осигурања 

Члан 2. 

               Осигуравач се обавезује да пружи следеће осигурање у оквиру уговореног осигурања: 
_____________________________________________________________________. 

          Није применљив институт каренце. 
 

Полисе осигурања 

Члан 3.  

                У складу са условима осигурања утврђеним овим уговором Осигуравач и Осигураник  
закључују полису осигурања, у складу са чланом 1. овог уговора, за врсту осигурања из члана 
2. овог уговора. 

 

Премија осигурања 

Члан 4. 
Уговорне стране сагласно утврђују да годишња премија осигурања, са порезом на премију, 
 
износи___________________________ динара. 
 
 
Месечна премија осигурања, са порезом на премију, износи ___________________ динара. 

 
 (напомена: Попунити страну) 
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Осигураник плаћа годишњу премију осигурања Осигуравачу у износу који се потврђује 
полисом осигурања према врсти осигурања. 

Полиса је саставни део Уговора. 

Годишњи износ премије осигурања је обрачунат применом пондерисане премијске стопе на 
суму осигурања, а у складу са конкурсном документацијом Осигураника која је саставни део 
овог уговора. 

Висина премијске стопе утврђена је и према условима и тарифама Осигуравача из члана 10. 
овог уговора.  

Члан 5. 
 
Сума осигурања утврђује се на следећи начин: 
 
За осигурање од пожара и неких других опасности и за осигурање машина од лома и неких 
других опасности сума осигурања је вредност имовине у пословним књигама Осигураника. 
 
За осигурање од провалне крађе и разбојништва суме осигурања и висину учешћа у штети 
одређује Осигураник.  
 
 
Плаћање премије осигурања 

Члан 6. 
 

Плаћање услуга (премије осигурања) ће се вршити на основу издатих полиса и фактура 
осигурања у 12 (дванаест) месечних рата. 

 
 Плаћање премије осигурања врши се одмах по пријему исправне фактуре и издате полисе. 

Полиса осигурања издаје се за период од годину дана. 

На фактури поред обавезних елемената навести број и датум под којим је овај Уговор заведен 
код Осигураника осигурања.  
 
 
Исплата накнаде  

Члан 7. 

               Када се догоди осигурани случај Осигуравач је дужан да исплати накнаду у року од 
_______ дана, од дана када је добио обавештење од Осигураника да се осигурани случај 
догодио.  

               Уколико је за утврђивање постојања обавезе Осигуравача или износа обавезе 
потребно извесно време, рок исказан у Обрасцу понуде почиње тећи од дана када је утврђено 
постојање обавезе Осигуравача, односно износ обавезе Осигуравача. 

               Ако Осигуравач не исплати накнаду у року из става 1. овог члана дужан је да заједно 
са накнадом плати за све време доцње и затезну камату обрачунату по стопи прописаној 
законом. 
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(напомена: Попунити  страну) 

 

Члан 8. 

              Осигуравач је дужан да надокнади штету коју је проузроковао Осигуранику услед 
неиспуњења обавезе осигурања. 

 

Средство обезбеђења 

Члан 9.  

            Приликом закључења уговора Осигуравач је обавезан да достави Осигуранику 
следеће средство обезбеђења: 
 - За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са 
меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ. 

 
У случају да Осигуравач не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором, Осигураник  ће дати на наплату меницу за добро извршење посла у 
вредности која је у сразмери са повредом уговорних обавеза, а максимално у вредности 10% од 
уговорене вредности без ПДВ.  

Рок важности менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека уговорене 
обавезе у целости. 
            Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Осигуравачу у у року 
од 30 (тридесет) дана након истека рока важности менице.  

 
 Уз одговарајуће менице понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави и 

следећа документа: 
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 
- фотокопију Картона оверених потписа (оверену од стране банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу, не старију од шест месеци); и 
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке или извод 

са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС. 
-  

 
Завршне одредбе 

Члан 10.  

               Саставни део овог уговора су Општи, посебни и допунски услови и клаузуле које се 
односе на уговорену врсту осигурања, и то:  

 _______________________________________ 
 _______________________________________ 

 
                 Општи, посебни и допунски услови и клаузуле које се односе на осигурање из става 
1. овог члана могу се изменити и допунити сагласношћу воља уговорних страна, 
потписивањем анекса овог уговора. 
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(напомена: Попунити  страну) 

 

Члан 11.  

                   Овај уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења обавеза у складу са 
Законом о облигационим односима, на основу писменог обавештења, у року од 15 дана од дана 
настанка повреде, а уговорна страна која је одговорна за повреду у обавези је да другој 
уговорној страни накнади штету коју претрпи у складу са општим правилима одговорности за 
накнаду штете. 

Члан 12. 

                    Уговорне стране су сагласне да се за све што овим уговором није предвиђено, 
примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о осигурању и други важећи 
прописи.  

Члан 13. 

                     У случају спора уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са 
реализацијом овог уговора решавају споразумно, у супротном настали спорови решаваће се 
пред стварно и месно надлежним судом.  

Члан 14. 

                   Овај уговор се примењује на осигурање средстава рада (имовине) Осигураника за 
период од 12 (дванаест) месеци од дана (27.12.2018. године) и часа који је на иницијално 
издатој полиси осигурања означен као почетак осигурања. 

 

Члан 15. 

                    Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 2 (два) 
примерка за Осигуравача, а остали примерци за Осигураника.  

 

 

За Осигураника:  За Осигуравача: 

Директор 
Марко Попадић, маст.политик.   

 

    
 
 
 

Напомена: попунити страну, за осигуравача потписати и оверити печатом 
 


