
Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' друштво са ограниченом 
одговорношћу Бања Лука, Трг Републике Српске 8, које заступа в.д. директор Душко 
Гојић (у даљем тексту ''Наручилац''), 

и 

''КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ'' а.д. Бања Лука, Браће Пантића 2, које заступа Директор 
Мила Громилић (у даљем тексту ''Извршилац услуга''), 

 

закључили су у Бањалуци дана 31.03.2015. године 

 

         УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ  

 

Члан 1. 
Предмет Уговора су услуге осигурања имовине Наручиоца у складу са тендерском 
документацијом на основу које је проведен поступак набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, референца бр. 003/15, Лот 1, и прихваћеном Понудом 
Извршиоца услуга број 02-638/15 од 04.03.2015. године. 
 

Члан 2. 
Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет Уговора изврши у свему 
према захтјевима из тендерске документације и у складу са својом Понудом, која је 
саставни дио овог Уговора. 
 

Члан 3. 
Извршилац услуга се обавезује да плаћање штете на осигураној имовини по 
комплетирању документације и утврђивању правног основа и висине накнаде које су 
предмет овог Уговора изврши у року 15 дана. 
                                                    

Члан 4. 
За услуге осигурања имовине Наручилац ће платити Извршиоцу услуга укупну премију 
осигурања за период од 12 мјесеци у износу од 8.632,15 КМ (словима: осамхиљада 
шестстотинатридесетдва и 15/100 конвертибилних марака). 
      

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да изврши плаћање премије осигурања у року од 15 дана од 
дана достављања рачуна и полисе осигурања на протокол Наручиоца.  
 

Члан 6. 
Уговор се закључује на период од једне године, који почиње са даном 01.04.2015. 
године и завршава са даном 01.04.2016. године. 
 

Члан 7. 
За координатора овог Уговора Наручилац одређује Зорана Чивчића, који ће бити 
задужен за координацију и праћење извршења Уговора. 
 

Члан 8. 
Ако Извршилац услуга пропусти да изврши услуге из овог Уговора у роковима 
наведеним у овом Уговору, а Наручиоцу не предочи одговарајући доказ о разлозима 
кашњења у извршењу преузетих обавеза, Наручилац може одбити од испостављеног  
 



paqyHa Kao o6eureherbe 0,5olo (nora npoqerra) 3a cBaK AaH 3aKauFbelba, nph qeMy

MaKcHMyM oA6urara He Moxe npehil 10yo (Aecer npoueHara) op rcnocraerueHor paqyHa'

9nan 9.
yKonuKo Hapy.{anaq y yroBopeHoM poKy 143 qnaHa 5. oBor yroBopa He nrar yroBopeH

nsnoc npevuje ocurypaba, o6aeesaH je l43Bptul4ouy ycnyra cnnarhrta KaMary y cuaAy ca

3aKOHOM.

LlnaH 10.

3a cee uro nrje perynncano oBl4M yroBopoM npuujersreahe ce oApeA6e 3axona o

o6nrraqlronula oAHoc Ma.

qnaH 11.

Cae eaexryanne cnopoBe Hacrafle roKoM peanh3aq je oBor Yroeopa yroBopHe crpaHe he
pjeuraearu cnopa3yMHo, y cynporHoM cnopoBe he pjeuaearn HaArexH cyA y baFbanyqil,

t{naH 12.

OBaj yroBop je cauurseH y 6 (uecr) ucroajerHux np MjepaKa, ofl Koj x cBaKa yroBopHa

crpaHa 3a4pxaBa no 3 (rpu) nprujepra.
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