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На основу члана 55. став 1. тачка 8), 57. став 2., 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

МИНИСТАРСТВО  

 ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  

                                                11000 Београд, Немањина 22-26 

                                                               о г л а ш а в а 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у  отвореном поступку јавне набавке 

   Сервисирање службених возила( по партијама) 

Партија 6 - Зајечар  

Број јавне набавке  О-53/2017 

 

1. Наручилац: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 

Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе 

2. Предмет јавне набавке:  услуге– сервисирање службених возила, по партијама 

3. Назив и ознака из општег речника набавке: 50112000-услуге поправке и 

одржавање аутомобила 

4. Уговорена вредност је 75.000,00 динара без ПДВ-а; 

5. Критеријум за доделу уговора:   
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, за сваку партију посебно. 

Резервни елеметни критеријума: 

Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену, уговор ће бити 

додељен оном понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за извршене услуге.   

            Уколико два понуђача понуде исту цену и дужину гарантног рока, предност има 

понуђач који понуди краћи рок извршења услуге.    

   Ово је резервни критеријум за све партије. 

У случају и истог понуђеног рока извршења услуге, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребањем (Комисијским 

извлачењем цедуљице са називом понуђача, из кутије, у присуству понуђача, о чему ће 

бити сачињен посебан записник).  

6. Број примљених понуда: 1 
7. Укупна понуђена цена код понуде која је благовремена и  прихватљива:    

31.800,00динара без ПДВ 

38.160,00динара са ПДВ 

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.01.2018. године      

9. Датум закључења уговора: 12.02.2018. године 

10. Основни подаци о добављачу:  

„AУТО ЦЕНТАР КУСИ“ д.o.o. из Зајечара, улица Неготински пут бб , 19000 

Зајечар, ПИБ: 103657804, матични број: 17618342. 

12.Уговор се закључује на износ процењене вредност предметне јавне набавке и 

важи до утрошка финансијских средстава, а најдуже 12 месеци од дана закључења 

уговора. 

http://www.mtt.gov.rs/

