
  

 

 

 

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 3. Нови Сад 

«ŠKODA», «FIAT» 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 

1.500.000,00 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 16. новембра 2017. године примљене су понуде од два  

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «АC INТЕRSRЕМ» d.о.о. Нови Сад – Ветерник, је највиша 

понуђена јединична цена норма часа и у просеку износи 23.881,43 динара без 

пореза на додату вредност, а понуда понуђача «СТОЈАНОВ» д.о.о. Нови Сад, је 

најнижа понуђена јединична цена норма часа и у просеку износи 10.016,67 динара 

без пореза на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «СТОЈАНОВ» д.о.о. Нови Сад, је једина понуђена, прихватљива  

јединична цена норма часа и у просеку износи 10.016,67 динара без пореза на 

додату вредност  

 



  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 14. децембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 26.01.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«СТОЈАНОВ« д.о.о. Нови Сад, Улица Зрењанински пут број 16, матични број 

08645159, ПИБ 100453282, број рачуна 160-10687-25, отворен код «BANCA 

INTESA» A.D. Београд, који заступа директор Сава Стојанов  

Подизвођач: 

«АУТОМОТО КОНТРОЛА» д.о.о. Нови Сад, Улица Зрењанински пут број 16, 

матични број 20691085, ПИБ 106841948, коју заступа директор Мирослав Китић 

 

Период важења уговора:  

Три године од дана закључења уговора 

 

 


