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 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 

 за партије: 4 и 5 

 

Управа за заједничке послове републичких органа, на основу члана 49. и чл. 68. ЗЈН 

("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 спровођење 

јавних набавки („Службени гласник РС“, број 93/2015), Одлуке о утврђивању Списка 

наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи 

централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ број 12/2015), као и подзаконских 

аката којима се уређују јавне набавке, спровела је отворени поступак централизоване јавне 

набавке број 5/2016, чији је предмет набавка услуге осигурања имовине, 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 Осигуравачем на период од две године; 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама; 

На основу закљученог Оквирног споразума број: 404-02-2449/2016-01 од 08.11.2016. године, 

Наручилац Министарство финансија – Управа за трезор, закључила је са Осигуравачем 

Акционарско друштво за осигурање „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ Београд, ул. 

Владимира Поповића бр. 8, ПИБ: 100001175, матични број:17198319, Уговор о пружању 

услуге осигурања имовине, за партију 4 - Oсигурање транспорта новца;  

На основу закљученог Oквирног споразума број: 404-02-2435/2016-01 од 04.11.2016. године, 

Наручилац Министарство финансија – Управа за трезор, закључила је са Осигуравачем 

Акционарско друштво за осигурање „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ Београд, ул. 

Владимира Поповића бр. 8, ПИБ: 100001175, матични број:17198319, Уговор о пружању 

услуге осигурања имовине, за партију 5 - Oсигурање новца у манипулацији; 

Врста наручиоца: орган државне управе; 

Предмет набавке: набавка услуге осигурања имовине;  

Назив и ознака из Општег речника набавке: 66515200-5 Услуге осигурања имовине; 

Уговорена вредност за партију 4: 2.537.425,00 динара, без урачунатог пореза, 

Уговорена вредност за партију 5: 657.772,50 динара, без урачунатог пореза, 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена; 

Број примљених понуда за партију 4: 2 понуде; 



Број примљених понуда за партију 5: 1 понуда; 

Највиша понуђена цена за партију 4: 4.198.000,00 динара без урачунатог пореза, а најнижа 

понуђена цена 2.537.425,00 без урачунатог пореза (примљене две прихватљиве понуде) , 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију 5: 657.772,50 динара, без урачунатог пореза 

(примљена 1 прихваљива понуда); 

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

уговоре са подизвођачем; 

Датум закључења уговора за партију: 29.11.2016. године; 

Датум закључења уговора за партију 5 29.11.2016. године; 

Основни подаци о добављачу (Осигуравачу): за партије 4 и 5 - Акционарско друштво за 

осигурање „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ Београд, ул. Владимира Поповића бр. 8, 

ПИБ: 100001175, матични број:17198319 које заступају Бранко Павловић и Наташа 

Марјановић, заступници; 

Период важења уговора за партију 4: Уговор се примењује од 01.12.2016. године и важи 2 

(две) године од дана почетка примене; 

Период важења уговора за партију 5: Уговор се примењује од 01.12.2016. године и важи 2 

(две) године од дана почетка примене; 

Наручилац је прибавио сагласност Министарства финансија за преузимање обавеза по 

основу вишегодишњих уговора на основу Уредбе о критеријумима за утврђивање природе 

расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора 

који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. Сагласност Министарства 

финансија број: 401-00-03652/2015-03 од 29.12.2015. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може на основу члана 115. 

ЗЈН након зaкључења појединачног уговора повећати обим предмета набавке највише до 5% 

од укупне вредности закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози. 

 

 

 

 


