
                        
    Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

   Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

       Број: 404-00-482-10/16-001-008  

             26.01.2017. године 

        Поп Лукина 7-9  

          Б е о г р а д 

 

 

 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

 

објављује:               

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима на основу оквирног споразума  

 

 Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на основу 49. Закона 

о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Уредбе о 

Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“ број 63/2013), 

Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и 

спровођењу поступка јавне набавке од стране управе за заједничке послове републичких 

органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 93/15), Одлуке 

о утврђивању Списка Наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких 

органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ број 12/2015), 

Претходног обавештења од 05.02.2016. године и подзаконских аката којима се уређују јавне 

набавке, спровела је отворени поступак централизоване јавне набавке број 4/2016, чији је 

предмет набавка услуга осигурања возила, на основу позива за подношење понуда 

објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених 

гласила Републике Србије и база прописа, ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем за сваку партију појединачно, на период од две године; 

         Предмет јавне набавке обликован у 2 партије и то: Партија 1 – Обавезно осигурање 

возила; Партија 2 – Каско осигурање возила; 

 На основу закљученог оквирног споразума број: 404-02-1304/2016-01 од 22.06.2016. 

године, Наручилац Министарство финансија - Управа за трезор, закључила је са 

Осигуравачем: Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Главна филијала осигурања 

моторних возила Београд, ул. Добрачина бр.1, ПИБ: 100001958, матични број: 07046898  

Уговор о пружању услуге обавезног осигурања возила за Партију 1;  

 На основу закљученог оквирног споразума број: 404-02-1303/2016-01 од 22.06.2016. 

године, Наручилац Министарство финансија - Управа за трезор, закључила је са 

Осигуравачем: Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Главна филијала осигурања 

моторних возила Београд, ул. Добрачина бр.1, ПИБ: 100001958, матични број: 07046898 

Уговор о пружању услуге каско осигурање возила за Партију 2;  

         Врста наручиоца: орган државне управе; 

         Предмет набавке: набавка услуга осигурања возила;  



         Назив и ознака из општег речника набавке за обе партије: 66514110-0 услуге осигурања 

моторних возила; 

         Уговорена вредност за партију 1 износи: 774. 080,00 динара, без пореза; 

         Уговорена вредност за партију 2 износи: 644.054,09 динара, без пореза; 

         Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

         Број примљених понуда за партију 1: 2 понуде; 

         Број примљених понуда за партију 2: 2 понуде; 

         Број прихватљивих понуда за партију 1: 1 понуда;  

         Број приxватљивих понуда за партију 2: 2 понуде; 

         Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Добављач не 

извршава уговор са подизвођачем; 

         Датум закључења уговора за партију 1: 20.01.2017. године; 

         Датум закључења уговора за партију 2: 20.01.2017. године; 

         Основни подаци о добављачу за партију 1 и 2: Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ 

а.д.о. Главна филијала осигурања моторних возила Београд, ул. Добрачина бр.1, ПИБ: 

100001958, матични број: 07046898;  

          Период важења уговора: 1 (једна) година. 

          Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом и уговором. 

 


