
Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' друштво са ограниченом 
одговорношћу Бања Лука, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука, које заступа 
в.д. Директор Душко Гојић (у даљем тексту: Осигураник),  
 
и 
  
Акционарско друштво за осигурање ''Дрина осигурање'' Милићи, које заступа 
генерални директор мр Миломир Дурмић (у даљем тексту: Осигуравач),  
 
 
закључили су дана 18.06.2015. године у Бањалуци 
                                          

   
       УГОВОР О ОСИГУРАЊУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД АУТО- 

ОДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊУ ВОЗИЛА    
  

 
 
ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 1. 

Уговор се закључује на основу проведеног поступка конкурентског захтјева за 
достављање понуда за набавку услуга осигурања моторних возила од ауто-
одговорности и каско осигурања возила, референца бр. 002/15, Одлуке 
Осигураника о избору најповољнијег понуђача бр. 02-01-ЈН-713/15 од 23.04. 
2015. године и понуде Осигуравача брoj: 2900/2015 oд 01.04.2015. године, која 
је саставни дио овог Уговора.   

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 

Предмет овог Уговора су услуге осигурања моторних возила Осигураника од 
ауто-одговорности, ауто-незгоде и потпуног каско осигурања моторних возила 
наведених у Обрасцу 1 и 2 који чине саставни дио овог Уговора. 

 

 ПРЕМИЈА – ЦИЈЕНА 

 
Члан 3. 

Укупна уговорена цијена - премија износи 14.006,97 КМ (словима: четрнаест 
хиљадашест и 97/100 конвертибилних марака).  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 

Рачуни за осигурање моторних возила достављају се у року од 30 дана прије 
истека регистрације на основу захтјева Координатора Осигураника, односно 
Осигураник по основу предрачуна уплаћује наведену премију у року од 5 дана 
од дана пријема рачуна на протокол Осигураника.  
 
 
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА 
 

Члан 5. 

Осигураник се обавезује да плаћа уговорене премије осигурања у складу са 
доспјелошћу полиса осигурања према понуђеним премијама из Понуде 
Осигуравача из члана 1. Уговора, с тим да укупно извршење зависи од броја 
осигураних возила за одређену врсту осигурања, али не може прећи укуно 
уговорени износ из члана 3. Уговора.  
                                                        

Члан 6. 

Осигураник се обавезује да, уколико има намјеру да изврши продају одређеног 
броја моторних возила, о истом обавијести Осигуравача у року од 15 дана, те 
ако су возила осигурана каско, задржава право поврата уплаћених средстава, 
односно да уплати разлику у цијени премије за осигурање нових возила 
наведене врсте осигурања. 

 

 ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА 

 
Члан 7. 

Осигуравач се обавезује да изврши услуге из члана 1. овог Уговора према 
спецификацији, у мјесту, на начин и у року, као и важећим законским 
прописима које регулишу област квалитета.  
 
Осигуравач одговара за уредно извршење Уговора према важећим прописима, 
штити права и интересе осигураника, те га обавјештава о току реализације 
уговора. 
 
Осигуравач је дужан да се придржава Уредбе Владе РС о јединственим 
премијским стопама заједничкој за осигурање (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр. 35/97 и 11/98), Заједничких услова власника и корисника моторних 
возила од одговорности за штете причињене трећим лицима – Биро осигурања 
РС од 20.11.2000. године и премијском систему за обавезна осигурања 
корисника - власника моторних возила од аутоодговорности за штете. 
 
 
 



9nan B.

Ocrarypanr,rr o4pefyje Fopana [navoqrha sa KoopAilHaropa oeor Yroeopa, xojr he
6rrr ea4yxen Aa npyxr4 noApulKy, nHQoptqaqnje rri 6utn Ha pacnonaraby
Oo,rrypaeavy roKoM H3Bpuerua o6aaesa rr Yroeopa.

9nan 9.

YroeopHe crpaHe hMajy npaBo jeAHocrpaHor vnt4 cnopa3yMHor pacK Aa oBor
Yroaopa y3 orKa3Hu poK oA 30 AaHa.

9raH 10.

3a cee urro Hraje npe4erafeHo oBr4M yroBopoM, npuujemuaar he ce o4pe46e 3arona
o o6n raLlHoHr4M oAHochMa.

LlnaH 11.

Yroeop je 3aKrbyqeH KaAa HaBeAeHh yroBapaqh nornnuy nonilcy ochrypaba, a poK

BaxHocl4 oeor Yroeopa je ro4raHa AaHa oA 4ana o6ocrpanor norn cHBaFba.

LlnaH 12.

Cee eeenryanHe cnopoBe Hacrane roKoM peanh3aqilje oBor yroBopa yroBopHe

crpar.re he pjeuaaala cnopa3yMHo, y cynporHoM cnopoBe he pjeuaaarn HaAnexH
cy4 y Earuanyqu.

than 13.

Oaaj Vroeop je cavuruen y 6 (u:ecr) rcroejernux npuMjepaKa, oA Koj x cBaKa
yroBopHa crpaHa 3aApxaea no 3 (rpn) npuujepra.
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Aana, 18.06.2015. ro4rne


