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 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама 

 

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: одржавање и поправка службених возила са обезбеђивањем и уградњом 

резервних делова, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ број 11/2020, по партијама и 

то: партијa број 1 - одржавање и поправка службених возила са обезбеђивањем и уградњом 

резервних делова за модел Opel, до 5 возила; партијa број 2 - одржавање и поправка службених 

возила са обезбеђивањем и уградњом резервних делова који не подлежу општем гарантном 

року, за модел Hyundai, до 37 возила; партијa број 3 - одржавање и поправка службених возила 

са обезбеђивањем и уградњом резервних делова који не подлежу општем гарантном року, за 

модел Mazda, до 2 возила. 

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге поправке и одржавања аутомобила - 

50112000; Услуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање - 50116500; Прање 

аутомобила и сличне услуге - 50112300; Услуге техничког прегледа возила - 71631200. 

Уговорена вредност: за партију 1 - 700.000,00 динара, без ПДВ-а; за партију 2 - 3.500.000,00 

динара, без ПДВ-а; партију 3 - 400.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“. 

Број примљених понуда: 3 понудe. 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

За партију 1 - Укупна понуђена цена за услугу редовног сервиса возила износи 63.706,01 

динара, без ПДВ-а, односно 76.447,21 динара, са ПДВ-ом; Понуђена цена норма часа за све 

врсте услуга поправки износи 1.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 1.200,00 динара, са ПДВ-ом; 

Цена превоза (шлепања) возила по једном пређеном километру износи 100,00 динара, без ПДВ-

а, односно 120,00 динара, са ПДВ-ом; Укупна цена за вулканизерске услуге износи 4.960,00 

динара, без ПДВ-а, односно 5.952,00 динара, са ПДВ-ом; Цена услуге за прања возила износи 

3.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 3.600,00 динара, са ПДВ-ом; Цена услуге редовног 

техничког прегледа износи 3.800,00 динара, без ПДВ-а, односно 4.560,00 динара, са ПДВ-ом: 

Ценовник резервних делова, износи 2.396.777,03 динара без ПДВ-а;  

За партију 2 - Укупна понуђена цена за услугу редовног сервиса возила износи 966.457,32 

динара, без ПДВ-а, односно 1.159.748,78 динара, са ПДВ-ом; Понуђена цена норма часа за све 

врсте услуга поправки износи 2.076,27 динара, без ПДВ-а, односно 2.491,52 динара, са ПДВ-ом; 

Цена превоза (шлепања) возила по једном пређеном километру износи 78,00 динара, без ПДВ-а, 

односно, 93,60 динара, са ПДВ-ом; Укупна цена за вулканизерске услуге износи 5.761,64 

динара, без ПДВ-а, односно 6.913,97 динара, са ПДВ-ом; Цена услуге за прања возила износи 



519,07 динара, без ПДВ-а, односно 622,88 динара, са ПДВ-ом; Цена услуге редовног техничког 

прегледа износи 3.500,00 динара, без ПДВ-а, односно 4.200,00 динара, са ПДВ-ом; Ценовник 

резервних делова износи 5.124.458,93 динара, без ПДВ-а; 

За партију 3 - Укупна понуђена цена за услугу редовног сервиса возила износи 75.443,42 

динара, без ПДВ-а, односно 90.532,10 динара, са ПДВ-ом; Понуђена цена норма часа за све 

врсте услуга поправки износи 2.992,50 динара, без ПДВ-а, односно 3.591,00 динара, са ПДВ-ом; 

Цена превоза (шлепања) возила по једном пређеном километру износи 65,00 динара ПДВ-а, 

односно 78,00 динара, са ПДВ-ом; Укупна цена за вулканизерске услуге износи 3.250,00 динара, 

без ПДВ-а, односно 3.900,00 динара, са ПДВ-ом; Цена услуге за прања возила износи 500,00 

динара, без ПДВ-а, односно 600,00 динара, са ПДВ-ом; Цена услуге редовног техничког 

прегледа износи 4.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.800,00 динара, са ПДВ-ом; Ценовник 

резервних делова износи 267.573,60 динара, без ПДВ-а; 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

за партију 1, Добављач ће уговор извршити са следећим подизвођачeм: Coning d.o.o, Beograd-

Zemun, Аутопут Београд Нови Сад бр. 68, матични број: 06923810 ПИБ: 100059961 (проценат 

укупне вредности уговора који ће извршити подизвођач: 5%, део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: технички преглед возила); 

за партију 2 - Добављач ће уговор извршити са следећим подизвођачима: 

- D-Komerc d.o.o, Коњовићева бр. 69, Сомбор, матични број: 08615250, ПИБ: 100017465 

(проценат укупне вредности уговора који ће извршити подизвођач: 1%, део предмета набавке 

који ће извршити: одржавање и поправка возила); 

- KPM Automobili d.o.o, Пере Добриновића бр. 26, Зрењанин, матични број: 20600799, ПИБ: 

106433090 (проценат укупне вредности уговора који ће извршити подизвођач: 2%, део предмета 

набавке који ће извршити: одржавање и поправка возила); 

- АК Компресор сервис ремонт и промет д.о.о, Београд, Жоржа Клемансоа бр. 19, матични број: 

07008899, ПИБ: 100041883 (проценат укупне вредности уговора који ће извршити подизвођач: 

6%, део предмета набавке који ће извршити: услуге техничког прегледа); 

- Svetozarevo promet d.o.o, Капетана Коче бр. 90/1, Јагодина, матични број: 7577788, ПИБ: 

102131358 (проценат укупне вредности уговора који ће извршити подизвођач: 2%, део предмета 

набавке који ће извршити: одржавање и поправка возила); 

- Ideal Auto d.o.o, Стари пут Београд-Ниш бб, Ниш, матични број: 20390115, ПИБ: 105489631 

(проценат укупне вредности уговора који ће извршити подизвођач: 11%, део предмета набавке 

који ће извршити: одржавање и поправка возила) и  

- Marić Centar d.o.o, Прогорелица бр. 74а, Краљево, матични број: 17445952, ПИБ: 101986630 

(проценат укупне вредности уговора који ће извршити подизвођач: 11%, део предмета набавке 

који ће извршити: одржавање и поправка возила). 

за партију 3, Добављач ће уговор извршити са следећим подизвођачeм: Ауто центар 

Остојић, Београд – Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 69ђ, матични број: 

21511170, ПИБ:111617292 (проценат укупне вредности уговора који ће извршити подизвођач: 

5%, део предмета набавке који ће извршити: услуге техничког прегледа).  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.7.2020. године. 

Датум закључења уговора: 5.8.2020. године код Наручиоца; 

Основни подаци о извршиоцу: 

за партију 1 -  West Beocar d.o.o, Beograd-Zemun, Аутопут Београд Нови Сад бр. 150д, матични 

број: 20678593, ПИБ: 106775993; 

за партију 2 - HYUNDAI SRBIJA d.o.o, ул. Милутина Миланковића бр. 7в, Београд, матични 

број: 21114804, ПИБ: 109030561; 

за партију 3 - DIPEM d.o.o, Čačak, ул. Ибарски пут бб, Чачак, матични број: 07377487, ПИБ: 

101119447; 

Период важења уговора: уговори су закључени на перид од 1 (једне) године и примењују се, за 

партију 1, од 5.9.2020. године, партију 2, од 15.10.2020. године и партију 3, од 10.8.2020. године; 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 


