
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Одржавање возног парка ПАРТИЈА 1.  Београд 

«ŠKODA», «TOYOTA», «HYUNDAI», «FIAT», «VOLKSWAGEN», «CITROEN», 

«RENAULT» и остала возила (50110000 Услуге поправки и одржавања моторних 

возила и припадајуће опреме) 

 

Уговорена вредност: Укупна вредност извршених услуга са свим пратећим 

трошковима, укључујући и вредност утрошеног материјала и евентуално 

набављених нових делова, као и вредност набављених гума, не може бити већа од 

19.530.000,00 динара без ПДВ-а, за првих годину дана пружања услуга, док ће се 

другу и трећу годину наведена вредност одредити у складу са средствима 

предвиђеним за предметне услуге у програмима пословања Наручиоца 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 18. априла 2017. године примљене су понуде од четири  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «AUTOKOMERC» d.о.о. Београд и «HENEX» 

d.o.o. Београд, је највиша понуђена јединична цена норма часа и износи 31.050,00 

динара без пореза на додату вредност, а понуда понуђача «JELKOM»  d.o.o. 

Београд, је најнижа понуђена јединична цена норма часа и износи 0,45 динара без 

пореза на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «JELKOM»  d.o.o. Београд, је једина понуђена, прихватљива 

јединична цена норма часа и износи 0,45 динара без пореза на додату вредност 

 

 



  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач ће део уговора извршити преко подизвођача: 

 «AUTOKOMERC ASG» d.o.o. Београд, 10% укупне вредности набавке, односно 

технички преглед, аутолимарски и ауто лакирерски послови 

Самостална занатска вулканизерска трговинска радња МИЛОШ ВУЈОШЕВИЋ, ПР 

Београд, 1% укупне вредности набавке, односно реглажа трапа 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 05. октобра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 18.10.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«JELKOM» d.o.o. Београд, Улица Мокролушка број 13, матични број 07799144, 

ПИБ 101747643, број рачуна 250-1440001095030-87 отворен код «EUROBANK 

EFG» АD Београд, телефон 011/3471 125, који заступа директор Божидар Јелић 

Подизвођачи: 

«AUTOKOMERC ASG» d.o.o. Београд, Улица Мокролушка број 103a, матични број 

20773251, ПИБ 107277286, који заступа директор Радмила Граховац 

Самостална занатска вулканизерска трговинска радња МИЛОШ ВУЈОШЕВИЋ, ПР 

Београд, Улица Облаковска број 2ц, матични број 53116965, ПИБ 104426919, коју 

заступа оснивач Милош Вујошевић 

 

Период важења уговора:  

Три године од дана закључења уговора 

 

 


