
1.Уговори о јавној набавци  услуге сервисирања и одржавања возила са 

уградњом резервних делова ДОДЉЕНИ СУ  по партијама следећим понуђачима:  

 

Партија 1. Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм: Застава, Лада, 

Шкода, Нисан, Мицубиши, Киа, Сузуки на територији округа Града Београда;  

Ауто сервис и СТР Миољуб Ћурчић, из Београда, Војводе Скопљанца 31, МБ 

53319530.  Понуда заведена код понуђача под бројем: 3 од  13. 03. 2014. године, код 

наручиоца примљена дана 13.03.2014.године у 8:40 часова 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: : 700.600,00 динара. 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 840.720,00 динара. 

 

Партија 3. Сервисирање и текуће одржавање возила за територију Рашког округа 

(Краљево) програм  ЗАСТАВА, НИСАН и ЛАДА 

 „Помоћ на друму 987ˮ, Доситејева 1, Краљево, МБ 20375205. Понуда заведена 

код понуђача под бројем. 57 од 10.03.2014. године, код наручиоца примљена дана 

11.03.2014. године у 9:25 часова. 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: : 400.000,00 динара. 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 480.000,00 динара. 

 

Партија 4. Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм: Застава и Лада на 

територији  Нишког округа; 
  „Нишауто Торино дооˮ, Булевар Николе Тесле бб, из Ниша МБ 20487755. 

Понуда заведена код понуђача под бројем. 49 од 11.03.2014. године, код наручиоца 

примљена дана 11.03.2014. године у 10:35 часова. 

           Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: : 200.000,00 динара. 

                       Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 240.000,00 динара. 

 

Партија 7.  Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм: Застава и Лада на 

територији  Браничевског округа; 
 „Ауто Жолиˮ, Пожаревац, Цветка Павловића 11, МБ 5012291. Понуда 

заведена код понуђача под бројем. 11/2014 од 11.03.2014. године, код наручиоца 

примљена дана 12.03.2014. године у 8:40 часова. 

                      Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: : 150.000,00 динара. 

                      Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 180.000,00 динара. 

 

Партија 8. Редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм: Застава на 

територији  Мачванског и Колубарског округа;  

„Тргоауто дооˮ, Војводе Путника 32, Шабац, МБ 07598122. Понуда заведена 

код понуђача под бројем: 987/2014 од 5.03.2014. године, код наручиоца примљена дана 

11.03.2014. године у 16:10 часова. 

           Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: : 200.000,00 динара. 

                      Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 240.000,00 динара 

У поновљеном пступку додељени су следећи уговори за опоправку службених 

аутомобила:  

 

Партија 1)Ауто мото сервис ДОО Чачак, Моравска 11,Чачак, МБ 20586818.  

Понуда заведена код понуђача под бројем: 44 од 7. 04. 2014. године, код наручиоца 

примљена дана 8.04.2014.године у 13:45 часова 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: : 480.000,00 динара. 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 576.000,00 динара. 

 



Партија 2. „Машинопрометˮ ДОО, Радничка бб, Врање, МБ 0782607. Понуда заведена 

код понуђача под бројем: 032/2014 од 5.04.2014.године, код наручиоца примљена дана 

8.04.2014. године у 10:45 часова. 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: : 100.000,00 динара. 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 120.000,00 динара. 

 

 

 2. Уговор о јавној набавци  добара: 66 ауто гума са вулканизерским радовима  

ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу: ОД ОБНОВА, Аеродромска 4а, Краљево, МБ:07573081. 

Понуда 42 од 17.03.2014.године је благовремена, примљена је дана: 19.03.2014.године у 

9:45 часова.  

 Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 287.600,00 динара, 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 345.120,00 динара.  

 

3. Уговор о јавној набавци  услуге штампања ловних карата за ловну 2014/2015. 

годину (80.000 коада) ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу  НБС – Завод за израду новчаница и 

кованог новца – Топчидер, Пионирска 2, Београд, понуда заведена код понуђача под 

бројем ЗИН 521/2/14 од  26. 02. 2014. године, код наручиоца примљена дана 

28.02.2014.године у 12:55 часова. 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 720.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 864.000,00 динара  

4. Уговор о јавној набавци  услуге израде евиденционих маркица за обележавање 

уловљене дивљчи за ловну 2014/2015. годину (40.000 комплета) ДОДЕЉУЈЕ СЕ 

понуђачу: ТЕХНОПЛАСТ ДОО, Зорана Радосављевића 159, Батајница, Београд понуда 

заведена код понуђача под бројем: 03/2014/2/14, код наручиоца примљена дана 

6.03.2014.године у 12:25 часова. 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 1.620.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 1.944.000,00 динара  

 

 

 

 

 

 


