
 

 
 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, Др Александра Костића бр.9 
                   

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. став 1. Закона о jавним набавкама 

(''Службени гласник РС'' број 124/12), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурaње 

 

Адреса наручиоца: Др Александра Костића бр.9, Београд 
 

Интернет страница наручиоца:  www.pio.rs 
 

Врста наручиоца: Организација обавезног социјалног осигурања (остало) 
 

Врста предмета: услуге 

 
Опис предмета: Банкарске услуге ЈНМВ 16/2019 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 66110000 – банкарске услуге  

 

Уговорена вредност: 700.000,00 без ПДВ; 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 
 

Највише и најниже понуђена цена:  
Комерцијална банка а.д. Светог Саве бр.14, Београд, најповољнији курс, одступање дневног курса 

банке за куповину девиза од средњег курса 0,2%; провизија банке 0,075%; провизија за куповину 

девиза 159.512,96 рсд; број отворених рачуна у инобанкама, више од 20 рачуна ; време потребно за 
реализацију налога за републике бивше СФРЈ, исти дан извршења и датум валуте; време потребно 

за реализацију налога за остале државе, до 4 дана; 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.pio.rs/


 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Комерцијална банка а.д. 
Светог Саве бр.14, Београд, најповољнији курс, одступање дневног курса банке за куповину девиза 

од средњег курса 0,2% односно 20 пондера; провизија банке 0,075% односно 20 пондера; провизија 
за куповину девиза 160.449,92 рсд односно 20 пондера; број отворених рачуна у инобанкама, више 

од 20 рачуна односно 20 пондера; време потребно за реализацију налога за републике бивше СФРЈ 

исти дан извршења и датум валуте односно 5 пондера; време потребно за реализацију налога за 
остале државе до 4 дана односно 15 пондера; укупно 100 пондера; 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

 
Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 20.9.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 20.9.2019. године 
 

Основни подаци о добављачу:  
Комерцијална банка а.д. Светог Саве бр.14, Београд, ПИБ: 100001931, матични број: 07737068; 

 

Период важења уговора: до годину дана од дана ступања на снагу, уколико се средства 
предвиђена утроше пре истека рока Уговор престаје да важи утрошкОМ тих средстава; 

 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 

3.10.2019. године 

 


