
 

 

УГОВОР  

о услузи колективног здравственог осигурања запослених за случај смрти услед 

незгода, инвалидитета, трошкова лечења за период од 01.04.2020. године до 01.04.2021. 

године 

 

закључен дана  26.03.2020. године , између  

 

1. Јавног предузећа за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП из Инђије, Блок 63 објекат 14/2, 

матични број 08190135, ПИБ 100527313, број рачуна 205-116099-21 код Комерцијалне банке 

АД, телефон/факс 022 552 157, кога заступа директор Милан Кончаревић, (у даљем тексту:  

наручилац),  

и 

2. Компанија „ Дунав Осигурање “ ГФО, са седиштем у Сремској Митровици, улица 

Краља Петра Првог б. 4, матични број 07046898, број рачуна 360-1638-33, код банке МТС 

Банка, телефон 022/610-315, телефакс 022/610-694, кога заступа директор Нада Ковачевић, 

као најповољнији понуђач (у даљем тексту:  осигуравач),  

        

Члан 1. 

Уговорне стране закључују овај Уговор по окончаном поступку јавне набавке мале 

вредности бр. Б2/20 и Одлуке директора наручиоца бр. 825 од 20.03.2020. године о додели 

уговора.  

       Члан 2. 

Предмет овог уговора је услуга колективног здравственог осигурања запослених за случај 

смрти услед незгоде, инвалидитета, трошкова лечења и смрти услед болести за период од 

01.04.2020. до 01.04.2021. године, како је наведено у Конкурсној документацији и понуди 

изабраног понуђача - осигуравача број 63290/20 од 16.03.2020. године (у даљем тексту: 

понуда).   

      Члан 3. 

Уговорена укупна цена за услуге осигурања из чл. 2. овог уговора  износи 394.068,50 

динара, без пореза на додату вредност, за плаћање у месечним ратама, без камате.                                                               

Укупна цена, са порезом на додату вредност, износи 394.068,50 динара.  

 

        Члан 4. 

Наручилац ће месечни износ осигурања у износу од  динара уплатити на рачун 

осигуравача до валуте наведене на фактури понуђача. 
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                                                             Члан 5. 

У случају постојања штете која је обухваћена полисама осигурања осигуравач ће исплату 

накнаде штете извршити у року од 10 дана рачунајући од дана пријема документације и 

доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.  

         

             Члан 6. 

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати првенствено споразумно, а у случају 

немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у 

Сремској Митровици. 

Члан 7. 

     Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 

примерка.  

 

          ЗА ОСИГУРАВАЧА                                                      ЗА     НАРУЧИОЦА                                                                                                                                                                                                                                                                             

       ______________________                                              ____________________ 


