МОДЕЛ УГОВОРА
Завод за културу војвођанских Русина
Футошка бр. 2/III, Нови Сад
Број:
Дана:
УГОВОР
О НАБАВЦИ БРОЈ 16/2021
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
Закључен дана __________.2021. године у Новом Саду, између:
1.Акционарско друштво за осигурање _____________________________________,
Ул. _________________бр.___, ПИБ: _____________, матични број:__________, кога
заступа _______________, директор (даље: Осигуравач) и
2. Завод за културу војвођанских Русина са седиштем у Новом Саду, Футошка бр.
2/III, ПИБ: 105768988, матични број: 08893047, кога заступа директор Анамарија
Ранковић (даље: Осигураник)
Члан 1.
Осигураник закључује са ________________________________ (даље: Осигуравач)
уговор о осигурању који обухвата осигурање имовине и запослених лица, за 2021.-2022.
годину, према врстама, условима осигурања и тарифама премије наведеним у
спецификацији података за осигурање дато у понуди Осигуравача, бр. ___________ од
_________2021. године, заведена код Осигуранка под бр. __________од _______.2021.
године (попуњава Осигураник).
Члан 2.
Предмет набавке осигурања из члана 1. овог уговора осигуран је до висине суме
осигурања, према врстама осигурања, наведеним у спецификацији понуде Осигуравача.
Члан 3.
Висина премије осигурања утврдиће се применом премијских стопа и осталих одредаба
тарифа осигурања.
Члан 4.
Осигуравач се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену
имовину и новозапослена лица код Осигураника, у току трајања овог уговора, за које ће
се закључити анекс полисе осигурања у сваком конкретном случају.
Члан 5.
Обавеза Осигуравача је да на основу достављених података од стране Осигураника,
изврши обрачун премије осигурања и изда полисе осигурања у складу са понудом
Осигуравача бр.____________ од ______2021. године.

Обрачун премије осигурања у врстама осигурања из члана 1. овог уговора чини
саставни део полиса осигурања.
Уговорне стране су сагласне да износ укупне годишње премије осигурања без пореза
по свим ризицима за период од једне године, на основу издатих полиса износи
______________ динара, односно укупна годишња премија осигурања са порезом по
свим ризицима износи _____________ динара, у складу са понудом Осигуравача бр.
___________ од ___________.2021. године.
Укупна годишња премија осигурања, фактурише се и плаћа у 12 (дванаест) једнаких
месечних рата.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да су врсте осигурања из члана 1. овог уговора, услови
осигурања и полисе саставни део овог уговора.
Осигуравач је обавезан да о свакој промени прописа који регулишу материју осигурања
која је предмет овог Уговора, писаним путем обавести Осигураника, најкасније 30 дана
од ступања на снагу тих промена.
Осигураник има право, ако се не сложи са изменама услова осигурања или полисама, да
откаже само ону врсту осигурања код које је утврђена измена, у року од 30 дана од дана
пријема обавештења из става 2. овог члана.
Члан 7.
Осигураник и Осигуравач су сагласни да Осигураник по издатим полисама осигурања и
рачуна испостављеним од Осигуравача, плаћање изврши у року од 45 дана од дана
издавања рачуна по издатим полисима у складу са чланом 4. став 1. Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник
РС” бр. 119/2012 и 68/2015) и динамиком прилива средстава од оснивача, односно АП
Војводине.
Члан 8.
Када настане осигурани случај, Осигураник је дужан да најкасније у року од три дана
од дана сазнања о настанку осигураног случаја, обавесте Осигуравача, уз детаљан опис
околности под којима је дошло до настанка штетног догађаја.
Пријава штете мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица. По пријему
пријаве о насталом осигураном случају Осигуравач је дужан да одмах приступи
утврђивању и процени штете.
Осигураник подносе захтеве за накнаду штете директно Осигуравачу.
Осигуравач се обавезује да пружи правовремену и ефикасну услугу при процени,
ликвидацији и исплати насталих штета.
Члан 9.
Овај уговор закључује се на период од годину дана, почев од 01.10.2021. године до
01.10.2022. године.
У 2021. години плаћање ће се вршити највише до висине средстава обезбеђених
Финансијским планом Осигураника за 2021. годину за ове намене.

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2022. години, Осигураник ће
вршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава за ове намене у 2022.
години, a највише до износа средстава одобрених за ту годину.
Члан 10.
За све што није изричито регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем спорове ће
решавати надлежни суд у Новом Саду.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава
по 2 (два) примерка.

ОСИГУРАВАЧ

ОСИГУРАНИК

__________________________
_________________, директор

________________________________

Анамарија Ранковић, директор

Напомена: Уговор о осигурању ће бити закључен са понуђачем ком буде додељен уговор.
Модел уговора у тренутку подношења понуде не мора бити попуњен и потписан од стране овлашћеног
лица Осигуравача.

Осигуравач је са садржином модела уговора:

1.

Сагласан
(заокружити)

2. Није сагласан

