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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Технички ремонтни завод 
НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

Бр. 1160-30 
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На основу члана 116. став 1. у вези са чланом 39 и чланом 57  Закона о јавним набавкама 
(,,Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) РС-МО ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД 
НХ ,,ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ-ЂУРА“ Крагујевац, Поштански фах 159, 
 
ОБЈАВЉУЈЕ 
Обавештење о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности услуге  
„Метролошког потврђивања, оверавања и еталонирања“,обликованој по партијама, број јавне 
набавке 6/19. 
 
Подаци о наручиоцу: 
РС МО Техничко ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић Ђура“ Крагујевац 
34000 Крагујевац, Поштански фах 159, 
Интернет страница : www.trzk.co.rs 
Врста наручиоца: Kорисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог 
рачуна трезора РС. 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  
Набавка услуге ,,Метролошко потврђивање, оверавање и еталонирање", обликована по 
партијама, ОРН 50411000. 
Укупан број понуда: 6 (шест) 
 
Подаци о закљученим уговорима: 
За партију 6 уговор је закључен са привредним друштвом Super lab ДОО Нови Београд:  
Уговорена вредност : 5.394,00 динара без ПДВ-а, односно 6.472,80 динара са ПДВ-ом. 
Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена. 
Укупан број примљених понуда за Партију 6: 3 
Најнижа понуђена цена: 5.394,00 динара без ПДВ-а, односно 6.472,80 динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена: 20.619,00 динара без ПДВ-а, односно 24.742,00 динара са ПДВ-ом. 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 7.5.2019. године 
Датум закључења уговора: 29.5.2019.  године. 
Основи подаци о добављачу : Привредно друштво Super lab ДОО, са седиштем на адреси 
Милутина Миланковића 25 11070 Нови Београд. 
Важење уговора: Од тренутка закључења до извршења услуге. 
Околности које представљају основ за измену Уговора: нису предвиђене. 
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За партије 11, 23 и 24 уговор је закључен са привредним друштвом Lotrič Metrologija ДОО 
Крагујевац:  
Уговорена вредност за партију 11: (21.804,00) динара без ПДВ-а, односно (26.164,80) динара 
са ПДВ-ом. 
Уговорена вредност за партију 23: (12.422,50) динара без ПДВ-а, односно (14.931,00) динара 
са ПДВ-ом. 
Уговорена вредност за партију 24: (9.598,50) динара са ПДВ-ом односно (11.518,20) динара 
са ПДВ-ом. 
Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена. 
Укупан број примљених понуда за партију 11 и 24 примљена је по једна понуда, за партију 
23 примљене су три понуде. 
Најнижа понуђена цена за партију 11 : (21.804,00) динара без ПДВ-а, односно (26.164,80) 
динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена за партију 11 : (21.804,00) динара без ПДВ-а, односно (26.164,80) 
динара са ПДВ-ом. 
 Најнижа понуђена цена за партију 23 : (12.442,50) динара без ПДВ-а, односно (14.931,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена за партију 23 : (25.000,00) динара без ПДВ-а, односно (30.000,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Најнижа понуђена цена за партију 24 : (9.598,50) динара без ПДВ-а, односно (11.518,20) 
динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена за партију 24 : (9.598,50) динара без ПДВ-а, односно (11.518,20) 
динара са ПДВ-ом 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 7.5.2019. године 
Датум закључења уговора: 29.5.2019.  године. 
Основи подаци о добављачу : Привредно друштво Lotrič metrologija ДОО, са седиштем на 
адреси Косовска 4, 34000 Крагујевац. 
Важење уговора: Од тренутка закључења до извршења услуге. 
Околности које представљају основ за измену Уговора: нису предвиђене. 
 
За партије 17 и 18 уговор је закључен са привредним друштвом Energo lab ДОО Крагујевац:  
Уговорена вредност за партију 17: (21.714,00) динара без ПДВ-а, односно (26.056,00) динара 
са ПДВ-ом. 
Уговорена вредност за партију 18: (31.120,00) динара без ПДВ-а, односно (37.344,00) динара 
са ПДВ-ом. 
Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена. 
За партију 17 примљена је једна понуда док је за партију 18 примљено пет понуда. 
Најнижа понуђена цена за партију 17 : (21.714,00) динара без ПДВ-а, односно (26.056,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена за партију 17 : (21.714,00) динара без ПДВ-а, односно (26.056,00) 
динара са ПДВ-ом. 
 Најнижа понуђена цена за партију 18 : (31.120,00) динара без ПДВ-а, односно (37.344,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена за партију 18 : (56.880,00) динара без ПДВ-а, односно (68.256,00) 
динара са ПДВ-ом. 
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Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 7.5.2019. године 
Датум закључења уговора: 30.5.2019.  године. 
Основи подаци о добављачу : Привредно друштво Energo lab ДОО са седиштем на адреси 
Слободана Пенезића 6, 34000 Крагујевац. 
Важење уговора: Од тренутка закључења до извршења услуге. 
Околности које представљају основ за измену Уговора: нису предвиђене. 
 
За партије 4,7 и 19 уговор је закључен са привредним друштвом Instrumenti MB ДОО Нови 
Београд:  
Уговорена вредност за партију 4: (13.830,00) динара без ПДВ-а, односно (16.596,00) динара 
са ПДВ-ом. 
Уговорена вредност за партију 7: (4.850,00) динара без ПДВ-а, односно (5.820,00) динара са 
ПДВ-ом. 
Уговорена вредност за партију 19: (35.700,00) динара без ПДВ-а, односно (42.840,00) динара 
са ПДВ-ом. 
 
Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена. 
За партију 4 примљена је једна понуда, за партију 7 и 19 примљене су по 3 понуде. 
Најнижа понуђена цена за партију 4 : (13.830,00) динара без ПДВ-а, односно (16.596,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена за партију 4 : (13.830,00) динара без ПДВ-а, односно (16.596,00) 
динара са ПДВ-ом. 
 Најнижа понуђена цена за партију 7 : (4.850,00) динара без ПДВ-а, односно (5.820,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена за партију 7 : (15.997,00) динара без ПДВ-а, односно (19.197,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Најнижа понуђена цена за партију 19 : (35.700,00) динара без ПДВ-а, односно (42.840,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена за партију 19 : (142.200,00) динара без ПДВ-а, односно (170.640,00) 
динара са ПДВ-ом. 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 7.5.2019. године 
Датум закључења уговора: 30.5.2019.  године. 
Основи подаци о добављачу : Привредно друштво Instrumenti MB ДОО са седиштем на 
адреси Нехруова 51 Нови Београд. 
Важење уговора: Од тренутка закључења до извршења услуге. 
Околности које представљају основ за измену Уговора: нису предвиђене. 
 
 
ДМ                                                                                          ДИРЕКТОР 
                                                                                                потпуковник 
                                                                                                сц Расим Цириковић, дипл.инж. 
                                                                                                          
                                                                                                             
 
 
 
                                                                                                              
 


