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
UNIQA Osiguranje dd Sarajevo, Обала Кулина бана 19, које заступа Директор
Амела Омерашевић (у даљем тексту ''Извршилац услуга''),
закључили су дана 01.04.2015. године

УГОВОР О КОЛЕКТИВНОМ ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ''ПУТЕВИ РС''
Д.О.О. БАЊА ЛУКА ОД ПОСЉЕДИЦА НЕСРЕТНОГ СЛУЧАЈА
Члан 1.
Предмет Уговора је пружање услуга колективног осигурања запослених Наручиоца
од посљедица несретног случаја у складу са тендерском документацијом на основу
које је проведен поступак јавне набавке, референца бр. 003/15, Лот 2, и Понудом
Извршиоца услуга број: 336/15 од 06.03.2015. године, која је саставни дио Уговора.
Члан 2.
Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши у складу
са својом Понудом, а према Списку запослених радника ЈП ''Путеви РС'' д.о.о. Бања
Лука на дан 31.03.2015. године у прилогу (укупно 75 радника).
Члан 3.
Извршилац услуга се обавезује да у периоду осигурања обезбиједи премије
осигурања за колективно осигурање запослених – основни ризици – у случајевима
специфицираним у тендерској документацији и Понуди, у складу са општим
условима за осигурање од посљедица несретног случаја, за колективно осигурање
запослених од посљедица несрећних случајева који би их задесили при и изван
редовног занимања према цијенама услуга датим у Понуди.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да изврши уплату премије за осигурање запослених за
уговорени период од годину дана у износу од 3.870,00 КМ (словима: трихиљаде
осамстотинаседамдесет и 00/100 конвертибилних марака).
Члан 5.
Наручилац ће плаћање извршити у року до 15 дана од дана испостављања рачуна
са полисом 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.

{nan 7.
Hapyvraaarl ce o6aaeayje Aa yKonhKo AoDe Ao npoMjeHe 6poja sanocneuhx, oAHocHo
np jeMa HoBux 3anocfleHhx, r4cre oAMax nprjaar l4sepunotly ycnyra, a l43Bpuhnaq
ycnyra ce o6aaesyje Aa he AoAano n3BpwArA ochryparbe no roAhult-boj npeM jt|
ochryparba h3 cBoje noHyAe.
t{flaH 8.
3a cee uro H je peryn caHo oB M yroBopom nprujeruraahe ce oApeA6e 3aKoHa o
o6nrraqroxnu oAHocrMa.

9nan 9,
Cae eeeuryanHe cnopoBe Hacrane roKoM peanu3aqrje oaor yroBopa yroBopHe crpaHe
he pjeuraaarn cnopa3yMHo, y cynporHoM cnopoBe he pjeuJaBarh HaMexH cyA y
6atbanyql4.
LlnaH 10.

Oeaj Vroaop

je

y 6 (u:ecr) rcroejerHrx nphMjepaKa, o4 rcojrx cBaKa yrosopHa
no 3 (rpn) npuujeprca.

caqurbeH

UNIOA

02-01-on-1057/15
AaHa, 30.03.2015. roAnxe

