
 МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 Осигурање имовине, радника и осигурање од одговорности делатности 

 
Закључен између: 

ЈП „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ, улица Београдска број 63, 17500 Врање, ПИБ: 100403773, Матични 

број:07226560, Шифра делатности: 3600, жиро рачун: 160-7383-43, телефон: 017/421-601 кога 
заступа Директор ________________________ (у даљем тексту: ОСИГУРАНИК), 

и 

____________________________________________________________________________________ 
ПИБ: _______________; Матични број:_______________, број рачуна: _______________________ 

Назив банке ___________________________, Телефон:__________________кога заступа директор 

_____________________________________ (у даљем тексту : ОСИГУРАВАЧ) 

 
Основ уговора: 

ЈН Број:  5-У/2022 

Број и датум одлуке о додели уговора:  5-У/2022 од _______________ 
Понуда изабраног понуђача бр.__________ од_______________________ 

 

                                     Члан 1. 
  

Предмет уговора је јавна набавка услуга осигурања имовине и запослених за потребе ЈП ''Водовод'' 

Врање а у складу са захтевом Осигураника и усвојеном понудом Осигуравача број 

_______________ од _______________године која је саставни део овог уговора . 
 

                                                                    Члан 2. 

 
Јавна набавка осигурања имовине и запослених састоји се од: 

1. Осигурање грађевинских објеката, опреме и залихе од пожара и неких других опасности  

2. Осигурање лома машина 

3. Осигурање рачунара и рачунарске опреме 
4. Осигурање преносне технике 

5. Осигурање стакла од лома  

6. Колективно осигурање запослених лица од последица смрт несрећним случајем, инвалидност и 
природна смрт 

7. Осигурање опште одговорности и одговорности за штете настале услед контролисања односно 

сертификације водомера 
8. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва 

9. Каско осигурање 

Врста и опис услуга наведени су у делу конкурсне документације - опис структуре цена која је 

саставни део овог уговора.   

                                    Члан 3. 

 

Укупна висина премије осигурања имовине и запослених из члана 2. износи ________________ 
динара без ПДВ-е односно _________________ динара са ПДВ–ом на годишњем нивоу. 

Висина премије осигурања може да се усклађује са променом вредности добара, а све према 

условима и премијским стопама које су коришћене приликом сачињавања Понуде број_______ од 

___________2022. године. 
Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин како је исказао  у својој понуди која је 
саставни део конкурсне документације осигура и новостечену имовину, Осигураника у време 



трајања овог уговора и састави Анекс уговора о томе у складу са Законом о јавним набавкама и у 
оквиру предвиђених средстава планом јавних набавки. 

Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 157.-161. Закона о јавним набавкама, брез 
претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке закљученог 
уговора о осигурању. 

 У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати 
повећање уговфорене вредности. 

 

                                                                     Члан 4.   

Уговор о осигурању траје 12 месеци од тренутка потписивања. Уговор престаје да важи истеком 
периода  на који је закључен. 

                                                                     Члан 5. 

На основу овог Уговора Осигуравач издаће  Осигуранику полису, обрачун и фактуру  са премијом 
и обрачунатим ПДВ-ом за сваки вид осигурања по спецификацији из понуде. Издата полиса 
Осигуравача важи само уз услове из овог уговора у противном Осигураник није у обавези да 
потпише полису по условима понуђача који нису дати у понуди и дужан је да је исправи по налогу 
Осигураника.                    

                                                                     Члан 6. 

Осигураник је дужан да по настанку осигураног случаја позове писменим путем или позове 
телефоном Осигуравача (проценитеља штете) да у предвиђеном року из дате понуде дође код 
наручиоца на процени штете, сними штету  и сачини записник о насталој штети, који му потписује 
овлашћено лице наручиоца о сагласности исте. 

Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја, осигуранику исплати накнаду штете која 
не може бити дужа од ____ дана, рачунајући од дана пријема комплетне документације и доказа. 

Рок одазива  на увиђај од тренутка пријављивања одштетног захтева наручиоца електронским 
путем (телефон, факс или имејл)  је најдуже _____ часа од стране стручног лица изабраног 
понуђача неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.         

                                                                    Члан 7. 

Свака уговорна страна незадовољна другом страном може отказати Уговор и пре истека рока на 

који је закључен, с тим да отказ мора бити дат у писменој форми и уредно достављен другој 
уговорној страни, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана. 

 
                                                                     Члан 8. 

Плаћање се врши до 45 дана од момента издавања фактуре у 12 месечних рата без камата. 

 
Плаћање се врши уплатом на жиро рачун понуђача. 

У случају  прекорачења  рока,  Осигураник   дугује  Осигуравачу и износ законске затезне камате.    

                                                                    

Члан  9. 

Осигуравач ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача 

________________________(назив подизвођача), са седиштем у ___________, ПИБ: _________ 



матични број:________________ односно у групи понуђача коју чине 
____________________________(назив групе понуђача), са седиштем у 

_____________________________ ПИБ:_____________, матични број:______________(попуњава 

само онај понуђач који учествује са подизвођачем). 

 
Осигуравач у потпуности одговара Осигуранику за извршење уговорених обавеза, те и за услуге 

извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Осигуравач одговара Осигураник за извршење  уговорених обавеза неограничено солидарно са 
осталим понуђачима из групе понуђача. 

 
                                      Члан 10. 

 Прилози и саставни делови уговора; 

- Прилог бр.1. Понуда Осигуравача; 

                                     

             Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да све што овим уговором није предвиђено примењују одредбе Закона 
о облигационим односима. За сва спорна питања која могу настати током примене овог Уговора, 
решавају споразумно, а уколико у томе не успеју, надлежан за решавање спора биће стварно и 
месно надлежан суд у Лесковцу.  

             Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне 
стране. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихов МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан 
са садржином модела уговора. 

 

 
 

              ОСИГУРАВАЧ                                                                     ОСИГУРАНИК 

                                                                                                      ЈП ''ВОДОВОД'' ВРАЊЕ 
 

 _________________________                                                 _______________________              

                                                                                                     

 
 

 

 


