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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 оквирних споразума за  

Партије 6 и 15 

 

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: Услуге осигурања имовине, ЦЈН 9/2020; 

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

Уговорена вредност за партију 6 - Осигурање грађевинских објеката и опреме (без рачунара) 

од пожара и неких других опасности, без учешћа у штети, као и осигурање од излива воде из 

инсталације, поплаве, бујице, високе воде, допунски ризици на први ризик: Укупна премија 

исказана у номиналном износу, без пореза износи: 2.722.052,00 динара, на двогодишњем нивоу. 

Укупна уговорена премија за 1 (једну) годину износи: 1.361.026,00 динара, без урачунатог 

пореза; 

Уговорена вредност за партију 15 - Осигурање опреме од пожара и других основних ризика, 

лома, провалне крађе и излива воде из инсталација, без учешћа у штети: Укупна премија 

исказана у номиналном износу, без пореза износи: 8.566.898,00 динара, на двогодишњем нивоу. 

Укупна уговорена премија за 1 (једну) годину износи 4.283.449,00 динара, без урачунатог 

пореза;  

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ за све партије; 

Број примљених понуда:  3 понуде за Партију број 6; 3 понуде за Партију број 15;  

Највиша и најнижа понуђена цена: За Партију 6 навиша понуђена цена: Укупна премија 

исказана у номиналном износу без пореза: 8.609.025,89 динара, на двогодишњем нивоу, а 

најнижа понуђена укупна премија исказана у номиналном износу, без пореза: 8.165.786,00 

динара, на двогодишњем нивоу;  

За Партију 15 највиша понуђена цена: Укупна премија исказана у номиналном износу без 

пореза: 9.664.190,26 динара, на двогодишњем нивоу, а најнижа понуђена премија исказана у 

номиналном износу без пореза: 9.190.984,00 динара, на двогодишњем нивоу,  

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

уговор са подизвођачем; 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 1.4.2020. године, за обе партије. 

Датум закључења уговора за обе партије: 22.4.2021. године, код Наручиоца и 11.5.2021. године 

код Осигуравача, а примењује се од 18.5.2021. године; 
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Основни подаци о добављачу: За обе партије, ДДОР НОВИ САД“ а.д.о, Нови Сад, ул. Булевар 

Михајла Пупина бр. 8, ПИБ: 101633677, матични број: 08194815; 

Период важења уговора: за обе партије 1 (једна) година; 

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

Закон о јавним набавкама након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 


