
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  
 

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.,Вука Караџића бр. 2, ЈИБ: 4401560970004, 

жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић,  (у даљем 

тексту: Осигураник), с једне стране и  
 

2. ,, БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ" д.д., Брчко дистрикт БиХ, Ул. Бањалучка бр.8, ЈИБ 

4600013830004 , кога заступа директор  Софић Цвијетин,  ( у даљем тексту: 

Осигуравач) с друге стране 

 

 

су дана 27.02.2017.године закључили сљедећи 
 

 

 

УГОВОР  

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 

 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је пружање услуге колективног осигурања радника, имовине 

и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем 

Конкурентског захтијева  бр. 06-162,по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-3-3-1/17 

објављеном на порталу јавних набавки 16.01.2017. године и истовремено  упућеног 

понуђачима, те избора Осигуравача  као најповољнијег понуђача, чија   Понуда бр. 917/17 

од 19.01.2017. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора. 

 

  

ЦИЈЕНА 

Члан 2. 

 Осигуравач се обавезује да ће вршити услуге по спецификацији ставки и по 

цијенама  датим у понуди бр. 917/17 од 19.01.2017. године, тј. укупан износ премије за 

осигурање радника, имовине и опреме Лутрије РС а.д. Бања Лука износи  10.864,43 КМ ( 

словима: десетхиљадаосамстотинашездесетчетири и 43/100 КМ )   

 

ПЛАЋАЊЕ 

      Члан 3. 

 Осигураник ће плаћање премије вршити у мјесећним ратама, на основу 

испостављене фактуре, и то: 

- Колективно осигурање радника се плаћа у 12 једнаких мјесечних рата, и то са 

одгођеним роком плаћања до 15 дана; 

- Осигурање имовине и опреме се плаћа у 12 једнаких  мјесечних рата, и то са 

одгођеним роком плаћања до 15 дана; 

- Редовно осигурање возила се плаћа у цјелости приликом регистрације возила. 

 

 

 

 

 

 



      

РАСКИД УГОВОРА 

      Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да уколико се Осигуравач  приликом  вршења услуга 

из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена и рокова, Осигураник  може 

једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

      Члан 5. 

 Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне 

стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање 

уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци. 

 

Члан 6. 

 Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана тј. од 

01.03.2017. године до 28.02.2018. године 

 

Члан 7. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

 

 

      За  Осигуравача                         За Осигураника 

          Директор                  Директор 

    Софић Цвијетин                                     Рајко Радовановић 

 

____________________     ______________________ 

 

 

 

 

                Извршни директор за 

       финансијско рачуноводствене послове 

                      Драгољуб  Бјељац 

 

        _______________________ 


