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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 БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4, Београд, које заступа директор Марко 
Попадић,  (у даљем тексту: Уговарач осигурања) 
 
и 
 
_________________________________________________________________________________  

адреса: 
________________________________________________________________________________________         
                   

кога заступа: _______________________________________________________, директор    

(у даљем тексту: Осигуравач) 
 
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвршиоци):        

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________       

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Уговарачу осигурања. 

 (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 Уговарачу осигурања: Подаци о Осигуравачу: 

ПИБ:100003603 ПИБ: 

Матични број: 07045000 Матични број: 

Број рачуна: 205-487-82 Број рачуна: 

                                                                                        
 
Број јавне набавке:  О.П. 66/2019 (на основу Захтева за ЈН број 11/951 од 26.08.2019. године) 
Предмет јавне наабвке: ПРЕМИЈА КАСКО ОСИГУРАЊа ВОЗИЛА 
Број и датум Одлуке о додели уговора: _________ од __________ (не попуњавати) 
Понуда понуђача коме је додељен уговор: број_________од____________ (не попуњавати) 
 

Члан 1.  
 

Предмет уговора су услуге премије каско осигурања возила, према техничкој спецификацији, 
обрасцу структуре цене и Понуди бр.____од __________Осигуравача, који чине саставни део Уговора. 
 

(Попунити страну) 
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Осигуравач се обавезује да Уговарачу осигурања пружи услугу потпуног каско осигурања за 58 возила 
наведених у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене, без учешћа у штети и без допунског 
ризика крађе у земљи и иностранству. Предмет осигурања представља возило са свим уграђеним 
уређајима и опремом, без могућности искључења делова, уређаја и опреме из наплате потраживања.  
 
Није применљив институт каренце. 

 
Полисе осигурања  

Члан 2. 
 
У складу са условима осигурања утврђеним овим уговором, Осигуравач и Уговарач осигурања закључују 
полису осигурања на период од 12 месеци од дана закључења уговора, који је уједно и почетак важења 
полисе осигурања. 
 
Од дана издавања и потписивања полисе за услуге осигурања из члана 1. став 1. настају права и обавезе за 
уговорне стране.    
 
Осигуравач је обавезан да услуге осигурања врши у свему према позитивним законским прописима из 
области осигурања. 
 

Премија осигурања 
 

Члан 3. 
Уговорена цена, односно укупна премија каско осигурања возила износи _______________динара са 
порезом на премију, за период од 12 месеци од дана закључења уговора. 

  
Уговорач осигурања може у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора, без претходног 
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5 % првобитно закљученог уговора.  
У случају из претходног става Уговорач осигурања и Осигуравач  ће закључити анекс уговора, којим 
ће регулисати повећање уговорене вредности. 
У случају повећања вредности уговора, Уговорач осигурања има обавезу да поступи у складу са 
чланом 115. став 5. Закона. 
 
(Наручилац ће у зависности од укупне вредности понуде, у уговору који буде био закључен са изабраним 
понуђачем, определити средства која по основу овог уговора доспевају у текућој, односно део средстава 
који доспева у наредној буџетској години.) 
 

Плаћање премије осигурања 
 

Члан 4. 
 

Осигураник плаћа годишњу премију каско осигурања возила  у 12 (дванаест) једнаких месечних 
рата, без камате,  прву рата у року од  15 (петнаест) дана од дана пријема исправне фактуре увећаном 
са порезом на премију неживотних осигурања. На фактури поред обавезних елемената које фактура 
садржи треба навести број и датум уговора Осигураника. 
 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Осигуравача. 

 
 

Члан 5. 
 

РОКОВИ РЕШАВАЊА ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА  

По пријему обавештења о настанку осигураног случаја Осигуравач се обавезује да одмах по доласку 
код Осигураника, (а најкасније у року од 2 радна дана приступи  утврђивању и процени штете 
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уколико возило није у возном стању у објекту ЈКП Градска чистоћа) и  изради Записник о оштећењу 
возила. Уколико утврди да пријава штете нема комплетну документацију, о томе ће у року од 3 дана 
од дана пријема документације писменим или електронским путем обавестити осигураника. 

Члан 6. 

 

ПОСТУПАК РЕШАВАЊА ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА ЗА УСЛУГУ КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА  

Након што Осигуравач изради Записник о оштећењу возила, Осигураник на основу Записника 
доставља Понуду (са  ценом делова и услуге овлашћеног сервисера ) за поправку возила на 
сагласност Осигуравачу. Осигуравач је дужан да да писану сагласност на достављену Понуду а 
плаћање се врши на основу достављене фактуре за поправку и Уговора о асигнацији. 
У поступку ликвидације штета није могућа примена одредби садржаних у општим и посебним 
условима осигурања (и друго повезано и слично) које се односе на увећање премије осигурања 
(малус) у зависности од броја пријављених штетних догађаја по једном возилу у периоду трајања 
полисе осигурања. 

 
 

Члан 7. 
 

РОК ФИНАНСИЈСКЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ ШТЕТЕ ЗА УСЛУГУ КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА  

Рок финансијске ликвидације штете износи___________(највише 15 дана) од дана пријема одштетног 
захтева и комплетне пратеће документације (фактуре за поправку и уговора о асигнацији). У случају 
да Осигуравач не ликвидира штету у назначеном року, Уговарач осигурања ће зарачунавати затезну 
камату. 
 
 

Члан 9. 
Уговарач осигурања је дужан да представнику Осигуравача пружи све податке и друге потребне 
доказе за утврђивање узрока, обима и висине штете. 

 
Члан 10. 

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

Члан 11. 
 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЗБЕЂЕЊА 
. 

Осигуравач је дужан да у року од 15  дана од дана закључења уговора достави оригиналну Банкарску 
гаранцију за "добро извршење посла". 
 
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати клаузулу да је "наплатива на први позив, 
без права на  приговор, неопозива и  безусловна“, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ из 
члана 3. став 1. Период важности гаранције мора бити 13 месеци, рачунајући од дана издавања. По 
истеку наведеног рока Гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена Банци или не. 
Уговарач осигурања ће уновчити средство обезбеђења у случају да Осигуравач не извршава своје 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама Уговора. Банкарска гаранција се 
може наплати из неколико пута до гарантованог износа, а њена вредност се смањује за износ сваког 
плаћања. 
 
Банкарска гаранција за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Осигуравачу након извршења 
уговорених обавеза. 
 
Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 
је одредио Уговарач осигурања, мањи износ од оног који је одредио Уговарач осигурања или 
промењену месну надлежност за решавање спорова одређену у Уговору (моделу уговора). 
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Осигуравач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност банкарске 
гаранције мора да се продужи. 
Банкарска гаранција за "добро извршење посла" се предаје у ЈКП Градска чистоћа Београд - Служба 
јавних набавки. 

 
Завршне одредбе 

 
Члан 12. 

Саставни део овог уговора су Општи, посебни и допунски услови и клаузуле које се односе на уговорену 
врсту осигурања, и то:  
 
- за услугу каско осигурања возила број _________ од __________ године 
 
Општи, посебни и допунски услови могу се изменити и допунити сагласношћу воља уговорних страна, 
потписивањем анекса овог уговора.  
 

Члан 13. 
 

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 
 
У случају да у току трајања Уговора, Осигуравачу буде одузета дозвола Народне банке Србије, 

Уговарач осигурања задржава право раскида Уговора, а Осигуравач се у том случају обавезује да 

код другог осигуравача обезбеди исту врсту осигурања под истим условима и да изврши повраћај 

исплаћених премија. 

Члан 14. 
 

Период вршења услуга осигурања из члана 1. став 1. је период важења полиса осигурања, дефинисан у 
члану 2. став 1. овог Уговора. 
 
Уговорне стране су сагласне да се за све што овим уговором није предвиђено, примењују одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о осигурању, Закона о обавезном осигурању у саобраћају и други важећи  
прописи. 
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 15. 

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

За Уговарача осигурања:  За Осигуравача: 

Директор 
Марко Попадић, маст.политик.   

 

    
 
 

Напомена: попунити страну, за осигуравача потписати и оверити печатом) 


