
                     
РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ССРРББИИЈЈАА  

ММИИННИИССТТААРРССТТВВОО  ССППООЉЉННИИХХ  ППООССЛЛООВВАА  
Одељење за имовинско-правне 

и заједничке послове  
                     Број : 1110-35/16 
      Датум: 21.6.2017. године 

Кнеза Милоша број 24-26 
Б е о г р а д 

                                        
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
РС'', број 124/12,14/15 и 68/15),  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Београд, ул. Кнеза Милоша  бр. 24-26 
објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА  ПАРТИЈУ 1,  2, 3 и 4 
у отвореном поступку јавне набавке  

Услуга  сервисирања и одржавања службених возила са заменом резервних делова, за потребе 
Министарства спољних послова број ЈН 7/2017 

 
 
Назив наручиоца: 

Министарство спољних послова 

 
Адреса наручиоца: 

 Београд,  Кнеза Милоша бр 24-26 

Интернет страница наручиоца: www.mfa.rs 
Врста наручиоца: Орган државне управе 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
Врста предмета: услуга 
Опис предмета набавке за 
Партију 1,2,3,4,  назив и ознака 
из општег речника набавке: 

Предмет набавке је набавка услуга:  
- сервисирања и одржавања моторних возила 

марке „Audi за  Партију 1“; 
-  сервисирање и одржавање моторних 

возила марке „Passat“ ,Crafter“ Skoda- SuperB  за  
Партију 2;.  

- сервисирање и одржавање моторних возила 
марке „Peugeot“ и „Citroen“ за  Партију 3; 

-  сервисирање и одржавање моторних 
возила марке „Mercedes“ за  Партију 4, 

 са заменом резервних делова–  
Општи речник набаке  50100000 

Критеријум за доделу уговора за 
све наведене Партије: 
 

најниже понуђена цена 

Процењена вредност јавне 
набавке за Партију 1 без ПДВ-а 

4.000.000 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне 
набавке за Партију 2 без ПДВ 

 
2.500.000,00 динара без ПДВ-а 
 



 2

Процењена вредност јавне 
набавке за Партију 3 без ПДВ 

 
2.500.000,00 динара без ПДВ-а 

Процењена вредност јавне 
набавке за Партију 4 без ПДВ 

 
2.500.000,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда за 
Партију 1 

 
7 (седам) 

Број примљених понуда за 
Партију 2 

6 ( шест) 

Број примљених понуда за 
Партију 3 

6 ( шест) 

Број примљених понуда за 
Партију 4 

3 (три) 

Уговорена вредност на период од 
две године, максимално до 
финансијског износа- услуга 
сукцесивна сходно захтеву и 
потребама наручиоца 

 
у висини процењене вредности без пдва за сваку од 
наведених партија 

Највиша и најнижа понуђена 
цена за Партију 1 

883.464,76 динара без ПДВ-а 
 
80.790,00  динара без ПДВ-а 
 

Највиша и најнижа понуђена 
цена за Партију 2 

840.426,90  динара без ПДВ-а 
161.975,00 динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена 
цена за Партију 3 

175.033,33 динара без ПДВ-а 
72.445, 00  динара без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена 
цена за Партију 4 

55.475,00  динара без ПДВ-а 
256.925,00 динара без ПДВ-а 

Део или вредност уговора који ће 
се извршити преко подизвођача: 

 
без подизвођача за све партије 

Датум доношења одлуке о 
додели уговора 

2.6.2017. godine 

Датум закључења уговора 
 

22.6.2017. год 

Основни подаци о добављачу за 
Партију 1, 2, 3 и 4 

“СЗР Петровић Милорад предузетник“ Земун, ул. Јозе 
Шћурле бр.15-Ј 

Период важења уговора две године од дана обостраног потписивања уговора 
Контакт особа  Весна Маринковић  011 306 8761 306 8266 

 
 
 
 

КОМИСИЈА 
 
  
   


