
 
 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   

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

jавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), Републички фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурaње 

 
Адреса наручиоца: Др Александра Костића 9, Београд 

 
Интернет страница наручиоца:  www.pio.rs 

 

Врста наручиоца: Организација обавезног социјалног осигурања (остало) 
 

Врста предмета: Услуга 
Опис предмета: Одржавање и поправке службених возила ЈН 35/2019 Партија 3- Одржавање и 

поправка службених возила марке Опел Виваро и Мовано 

 
Ознака из општег речника набавка:  

50110000- Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 
 

Уговорена вредност: 400.000,00 без ПДВ; 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

 
Број примљених понуда: 1 (једна) 

 
Највише и најниже понуђена цена:  

West Beocar д.о.о, Београд, укупна цена норма/сат 11.994,00 динара без ПДВ, укупна цена 
вулканизерских услуга 580,00 динара без ПДВ, укупна цена реглаже трапа 2.150,00 динара без 

ПДВ, укупна цена шлеповања возила (по км) 95,00 динара без ПДВ, укупна цена шлеповања 

возила (фиксно) 3.150,00 динара без ПДВ; 
 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
West Beocar д.о.о, Београд, укупна цена норма/сат 11.994,00 динара без ПДВ односно 80 пондера, 

укупна цена вулканизерских услуга 580,00 динара без ПДВ односно 5 пондера, укупна цена 

реглаже трапа 2.150,00 динара без ПДВ односно 5 пондера, укупна цена шлеповања возила (по 
км) 95,00 динара без ПДВ односно 5 пондера, укупна цена шлеповања возила (фиксно) 3.150,00 

динара без ПДВ односно 5 пондера, укупно 100 пондера; 

http://www.pio.rs/


 
 

 
 

 
 

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

 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 9.9.2019. године 

 
Датум закључења уговора: 12.9.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу: West Beocar д.о.о, Београд, Јужни булевар бр.95, ПИБ: 
106775993, матични број: 20678593 у заједничкој понуди са Bel Car д.о.о, Нови Сад, Булевар 

Војводе Степе ББ, ПИБ: 100733208, матични број: 08648166; 
 

Период важења уговора: до годину дана, односно уколико се предвиђена средства утроше пре 
истека рока, Уговор престаје да важи утрошком тих средстава; 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 

16.9.2019. године 


