
 

 

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ  

ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ 

 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке набавке мале вредности услуга, редни број 1/2017 

 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде, 

Дирекција за управљање одузетом имовиним, Улица Немањина бр. 22-26, 11000 

Београд, http://www.mpravde.gov.rs/tekst/42/upravljanje-oduzetom-imovinom.php и  

http://direkcija.mpravde.gov.rs/sekcija/116/javne-nabavke.php 

 

2. Врста наручиоца: Орган државне управе. 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  

- 50110000 – услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме, 

- услуга регистрације возила (71631200 – услуге техничког прегледа возила и 

66516100 – услуге осигурања од одговорности за моторна возила). 

 

4. Уговорена вредност: 1.666.667,00 динара без ПДВ. 

 

5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: Економски 

најповољнија понуда. 

 

6. Број примљених понуда: 3 

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена:  

- понуђена цена услуге за редовно сервисирање возила: 10.572,50 и 3.050,00 

- понуђена цена услуге за ванредно одржавање возила: 461.840,04 и 256.080,00 

- понуђена цена норма сата аутомеханичарских услуга: 1.666,67 и 200,00 

- понуђена цена норма сата аутоелектричарских услуга: 1.666,67 и 150,00 

- понуђена цена норма сата аутолимарских услуга: 1.666,67 и 50,00 

- понуђена цена норма сата аутолакирерских услуга: 1.666,67 и 100,00 

- понуђена цена услуге регистрације возила: 57.877,50 и 500,00 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- понуђена цена услуге за редовно сервисирање возила: 10.572,50 и 3.050,00 

- понуђена цена услуге за ванредно одржавање возила: 461.840,04 и 256.080,00 

- понуђена цена норма сата аутомеханичарских услуга: 1.666,67 и 200,00 

- понуђена цена норма сата аутоелектричарских услуга: 1.666,67 и 150,00 

- понуђена цена норма сата аутолимарских услуга: 1.666,67 и 50,00 

http://www.mpravde.gov.rs/tekst/42/upravljanje-oduzetom-imovinom.php
http://direkcija.mpravde.gov.rs/sekcija/116/javne-nabavke.php


- понуђена цена норма сата аутолакирерских услуга: 1.666,67 и 100,00 

- понуђена цена услуге регистрације возила: 57.877,50 и 500,00 

 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач је 

наступио самостално.  

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 20. фебруар 2017. године 

 

11. Датум закључења уговора: 2. март 2017. године. 

 

12. Основни подаци о добављачу: Ауто центар Анђелковић д.о.о, са седиштем у 

Београду, Улица Столачка бр. 8. 

 

13. Период важења уговора: 12 месеци 

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема.  

 

  

 


