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             ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ -   

 Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног 

материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих 

јединица – Служби за катастар непокретности  

(јавна набавка број 8/2018) 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, Београд, 

Булевар војводе Мишића бр. 39. 

2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе. 

3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних 

делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта 

и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности (јавна 

набавка број 8/2018). Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања 

и поправки - 50112000. 

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 

/. 

5. Уговорена вредност: 7.500.000,00, без обрачунатог ПДВ-а. 

6. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

7. Број примљених понуда: 1. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

1. Привредно друштво "BAVARIA MOTORRAD" D.O.O,  32212 ЧАЧАК, 

ПРИСЛОНИЦА бб (заједничка понуда са: 

"Bavaria team" d.o.o, 32000 Чачак,  ул. Моравска број 11 (члан групе понуђача II); 

"Ауто сервис и стр Миољуб Ћурчић пр", 11000 Београд, ул. Војводе Скопљанца број 31 

(члан групе понуђача III); 

"Henex" d.o.o, 11000 Београд, ул. Стефана Првовенчаног број 28 (члан групе понуђача 

IV); 

"Auto servis OSKAR" Стојановић Ненад предузетник, 11000 Београд, ул. Војводе Степе 

број 387 (члан групе понуђача V); 

"СТОЈАНОВ" Д.О.О, 21000 Нови Сад, ул. Зрењанински пут 16 (члан групе понуђача VI); 

"Аутомотоконтрола" д.о.о, 21000 Нови Сад, ул. Зрењанински пут број 16 (члан групе 

понуђача VII); 

"Ауторемонт Пивашевић" д.о.о, 26000 Панчево, ул. Јабучки пут 36 (члан групе понуђача 

VIII); 

"Тргоауто" д.о.о, 15000 Шабац, ул. Војводе Путника број 32 (члан групе понуђача IX); 

"ABC TEST" D.O.O, 14000 Ваљево, ул. Љубомира Павловића број 13 (члан групе 

понуђача X); 

Драган Трнавац пр "Трговинско услужна радња Ауто Жоли", 12000 Пожаревац, ул. 

Цветка Павловића број 8  (члан групе понуђача XI); 

"Југо спорт" д.о.о, 34000 Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бб (члан групе понуђача XII); 

"Ауто сервис Ристић" Немања Ристић предузетник, 35000 Јагодина, ул. Бате Ђурђевића 

број 12 

 (члан групе понуђача XIII); 

"Ауто центар Куси" д.о.о, 19000 Зајечар, ул. Неготински пут бб  (члан групе понуђача 

XIV); 

"Нишауто Торино" д.о.о, 18000 Ниш, ул. Булевар Николе Тесле бб  (члан групе понуђача 

XV); 
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"Машинопромет" д.о.о, 17500 Врање, ул. Радничка број 32 

(члан групе понуђача XVI)) 

 

 

а)  Цена аутомеханичарских и аутоелектричарских услуга, по норма сату, без обрачунатог 

ПДВ-а, износи: 2000,00 динара. 

б) Цена аутолимарских и аутолакирерских услуга, по норма сату, без обрачунатог ПДВ-

а, износи: 2000,00  динара. 

в) Цена вулканизерских услуга (монтажа, демонтажа и балансирање, по једној гуми), без 

обрачунатог ПДВ-а, износи: 800,00  динара. 

г) Цена услуге техничког прегледа, по једном возилу, без обрачунатог ПДВ-а, износи:  

3000,00 динара 

д) Цена услуге прања возила по једном возилу, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 800,00  

динара. 

ђ) Цена шлепања возила, по једном километру, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 100,00 

динара. 

 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

1. Привредно друштво "BAVARIA MOTORRAD" D.O.O,  32212 ЧАЧАК, 

ПРИСЛОНИЦА бб (заједничка понуда са: 

"Bavaria team" d.o.o, 32000 Чачак,  ул. Моравска број 11 (члан групе понуђача II); 

"Ауто сервис и стр Миољуб Ћурчић пр", 11000 Београд, ул. Војводе Скопљанца број 31 

(члан групе понуђача III); 

"Henex" d.o.o, 11000 Београд, ул. Стефана Првовенчаног број 28 (члан групе понуђача 

IV); 

"Auto servis OSKAR" Стојановић Ненад предузетник, 11000 Београд, ул. Војводе Степе 

број 387 (члан групе понуђача V); 

"СТОЈАНОВ" Д.О.О, 21000 Нови Сад, ул. Зрењанински пут 16 (члан групе понуђача VI); 

"Аутомотоконтрола" д.о.о, 21000 Нови Сад, ул. Зрењанински пут број 16 (члан групе 

понуђача VII); 

"Ауторемонт Пивашевић" д.о.о, 26000 Панчево, ул. Јабучки пут 36 (члан групе понуђача 

VIII); 

"Тргоауто" д.о.о, 15000 Шабац, ул. Војводе Путника број 32 (члан групе понуђача IX); 

"ABC TEST" D.O.O, 14000 Ваљево, ул. Љубомира Павловића број 13 (члан групе 

понуђача X); 

Драган Трнавац пр "Трговинско услужна радња Ауто Жоли", 12000 Пожаревац, ул. 

Цветка Павловића број 8  (члан групе понуђача XI); 

"Југо спорт" д.о.о, 34000 Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бб (члан групе понуђача XII); 

"Ауто сервис Ристић" Немања Ристић предузетник, 35000 Јагодина, ул. Бате Ђурђевића 

број 12 

 (члан групе понуђача XIII); 

"Ауто центар Куси" д.о.о, 19000 Зајечар, ул. Неготински пут бб  (члан групе понуђача 

XIV); 

"Нишауто Торино" д.о.о, 18000 Ниш, ул. Булевар Николе Тесле бб  (члан групе понуђача 

XV); 

"Машинопромет" д.о.о, 17500 Врање, ул. Радничка број 32 

(члан групе понуђача XVI)) 
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а)  Цена аутомеханичарских и аутоелектричарских услуга, по норма сату, без обрачунатог 

ПДВ-а, износи: 2000,00 динара. 

б) Цена аутолимарских и аутолакирерских услуга, по норма сату, без обрачунатог ПДВ-

а, износи: 2000,00  динара. 

в) Цена вулканизерских услуга (монтажа, демонтажа и балансирање, по једној гуми), без 

обрачунатог ПДВ-а, износи: 800,00  динара. 

г) Цена услуге техничког прегледа, по једном возилу, без обрачунатог ПДВ-а, износи:  

3000,00 динара 

д) Цена услуге прања возила по једном возилу, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 800,00  

динара. 

ђ) Цена шлепања возила, по једном километру, без обрачунатог ПДВ-а, износи: 100,00 

динара. 

 

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

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.08. 2018. године. 

12. Датум закључења уговора: 10. 08 2018. године.  

13. Основни подаци о добављачу: 

Р Назив Адреса 
Матичн

и број 
ПИБ 

Законски 

заступник 

1

. 

"BAVARIA MOTORRAD" 

D.O.O,32212 ЧАЧАК 

ПРИСЛОНИЦА бб 

заједничка понуда са: 

"Bavaria team" 

d.o.o, 32000 Чачак,  ул. 

Моравска број 11 (члан 

групе понуђача II); 

"Ауто сервис и стр 

Миољуб Ћурчић пр", 11000 

Београд, ул. Војводе 

Скопљанца број 31 (члан 

групе понуђача III); 

"Henex" d.o.o, 

11000 Београд, ул. Стефана 

Првовенчаног број 28 

(члан групе понуђача IV); 

 

"Auto servis 

OSKAR" Стојановић Ненад 

предузетник, 11000 

Београд, ул. Војводе Степе 

број 387 (члан групе 

понуђача V); 

"СТОЈАНОВ" 

Д.О.О, 21000 Нови Сад, ул. 

Зрењанински пут 16 (члан 

групе понуђача VI); 

"Аутомотоконтрол

а" д.о.о, 21000 Нови Сад, 

32212 ЧАЧАК 

ПРИСЛОНИЦ

А бб 

2034058

4 

10522683

9 

Милица 

Мијаилови

ћ 
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ул. Зрењанински пут број 

16 (члан групе понуђача 

VII); 

"Ауторемонт 

Пивашевић" д.о.о, 26000 

Панчево, ул. Јабучки пут 

36 (члан групе понуђача 

VIII); 

"Тргоауто" д.о.о, 

15000 Шабац, ул. Војводе 

Путника број 32 (члан 

групе понуђача IX); 

"ABC TEST" 

D.O.O, 14000 Ваљево, ул. 

Љубомира Павловића број 

13 (члан групе понуђача 

X); 

Драган Трнавац пр 

"Трговинско услужна 

радња Ауто Жоли",12000 

Пожаревац,ул. Цветка 

Павловића број 8  (члан 

групе понуђача XI); 

"Југо спорт" 

д.о.о,34000 Крагујевац, ул. 

Саве Ковачевића бб (члан 

групе понуђача XII); 

 

"Ауто сервис 

Ристић" Немања Ристић 

предузетник, 35000 

Јагодина, ул. Бате 

Ђурђевића број 12 (члан 

групе понуђача XIII); 

"Ауто центар Куси" д.о.о, 

19000 Зајечар, ул. 

Неготински пут бб  (члан 

групе понуђача XIV); 

"Нишауто Торино" д.о.о, 

18000 Ниш, ул. Булевар 

Николе Тесле бб  (члан 

групе понуђача XV); 

"Машинопромет" д.о.о, 

17500 Врање, ул. Радничка 

број 32(члан групе 

понуђача XVI) 
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14. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до 

утрошка новчаних средстава. 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: /.  


