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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 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: Услуге осигурања запослених и других лица; 

Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000-8 Услуге осигурања; 

Врста поступка јавне набавке: Управа за заједничке послове републичких органа je 

спровела отворени поступак централизоване јавне набавке број 11/2020, по партијама, чији је 

предмет набавка услуга осигурања запослених и других лица, ради закључења оквирног 

споразума са једним Добављачем на период од две године; 

Врста предмета: услуге; 

Број партија: набавка је обликована у шест партија; 
Број примљених понуда за партију 1: 2 понуде;  

Број примљених понуда за партију 2: 2 понуде; 

Број добављача са којим је споразум закључен: 1; 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.3.2020. године; 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Датум закључења оквирног споразума: 9.4.2020. године; 

Уговорена вредност износи: за партију 1 - Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, 

Трошкови лечења и дневна накнада, на годишњем нивоу износи: 1.463.504,00 динара, без 

пореза, за партију 2 - Хируршке интервенције и теже болести, на годишњем нивоу износи: 

1.753.799,04 динара, без пореза; 

Највиша и најнижа понуђена цена: за партију 1 - највиша, 68.391.864,00 динара, без пореза 

и најнижа, 61.704.388,00 динара, без пореза; за партију 2 - највиша, 86.130.864,00 динара, без 

пореза и најнижа, 77.309.614,00 динара, без пореза; 

Датум закључења уговора: за обе партије 7.4.2021. године, код Наручиоца и Осигуравача; 

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

извршава уговоре са подизвођачем; 



Основни подаци о добављачу (Осигуравачу) за обе партије: Акционарско друштво за 

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

ПИБ: 100001175, матичнои број: 17198319;  

Период важења уговора: 1 (jeдна) 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, уколико за то постоје оправдани 

разлози. 

 


