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1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Назив наручиоца: Министарство финансија - Управа за трезор  

Адреса: ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд 

ПИБ: 103964453 

Матични број: 17862146 

Интернет адреса наручиоца: www.trezor.gov.rs 

2. Врста наручиоца: орган државне управе 

3. Врста предмета: услуге 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 Предмет јавне набавке је набавка услуге осигурања имовине (осигурање новца у 

манипулацији) за потребе Министарства финансија – Управа за трезор. Редни број ЈН 11/2016. 

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

осигурања од финансијског губитка: 66515410-5. 

5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену 

        Члан 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама – ако због због изузетне хитности 

проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком 

случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним 

за отворени или рестриктивни поступак.  

        Набавка услуге осигурања имовине је предмет поступка централизоване јавне набавке који 

спроводи Управа за заједничке послове републичких органа.  

         Управа за заједничке послове републичких органа у својству тела за централизоване јавне 

набавке, спровела је отворени поступак – централизована јавна набавка број 5/2016, по 

партијама. У фази након доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума, поднет је 

Захтев за заштиту права за Партију 4 Oсигурање имовине - осигурање транспорта новца за 

потребе Управе за трезор; Партију 5 - Oсигурање имовине - осигурање новца у манипулацији за 

потребе Управе за трезор и Партију 6 Oсигурање имовине - осигурање новца у сместишту 

(трезори и касе) за потребе Управе за трезор, дана 30.05.2016. године, а потом и дана 01.08.2016. 

године, чиме су на основу члана 150. Закона, задржате даље активности наручиоца за наведене 

партије.  

          Како је неизвесно када ће Управа за заједничке послове републичких органа окончати 

поступак, а задржавање активности у предметном поступку може да доведе до штетних 

последица по имовину Управе за трезор, затражено је мишљење Управе за јавне набавке о 
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основаности примене  преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на 

основу члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.  

       Управа за јавне набавке је мишљењем број: 404-02-2297/16 од 29.07.2016. године, потврдила 

основаност примене преговарачког поступка за предметну услугу. 

6. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуде: 

   - „Дунав осигурање“ а.д.о., Македонска бр. 4, Београд; 

               -  „ДДОР НОВИ САД“ а.д.о., Булевар Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад; 

               -  ,,GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o., Владимира Поповића бр. 8 Београд; 

 


