
                                                 
   Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

   Управа за трезор  

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

     Број: 404-00-58-18/20-001-008 

           20.3.2020. 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 за партију 1 и 2 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, 

Поп Лукина 7-9, www.trezor.gov.rs.  

Врста наручиоца: орган државне управе.  

Предмет набавке: услуга - Осигурање новца у сместишту и осигурање транспорта новца. Редни број 

јавне набавке ОП број 4/2020, по партијама.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 66515410 - Услуге осигурања од финансијског губитка, за 

обе партије. 

Уговорена вредност: 811.050,00 динара, без пореза на премије неживотног осигурања за партију 1 и 

6.020.000,00 динара, без пореза на премије неживотног осигурања за партију 2. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ за обе партије. 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена: Укупна цена премије осигурања без пореза на премије неживотног 

осигурање за партију 1 износи: 811.050,00 динара. Износ премије осигурања на годишњем нивоу, без 

пореза на премије неживотног осигурања за партију 2 износи: 6.020.000,00 динара. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не извршава уговор са 

подизвођачем.  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.3.2020. године.  

Датум закључења уговора: 20.3.2020. године код Наручиоца и 23.3.2020. године код Добављача за 

партију 1 и 20.3.2020. године код Наручиоца и 23.3.2019. године код Добављача за партију 2.  

Основни подаци о добављачу: GENERALI OSIGURANJE a.d.o., Владимира Поповића бр. 8, 11070 

Нови Београд, ПИБ: 100001175, матични број: 17198319, за партију 1 и 2.  

Период важења уговора: Уговор се закључује до извршења уговором преузетих обавеза.  

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

након закључења Уговора, повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности 

закљученог Уговора, уколико за то постоје оправдани разлози. 


