
ПРЕГЛЕД СПРОВЕДЕНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.5.2015 ГОДИНЕ 

 

I. ДОБРА 

1)  Јавна набавка  горива: Evro dizela.  

Уговор: 404-02-113/2015-10 од 26.2.2015. године додељен понуђачу: 

„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД”, Нови Сад, Народног фронта 

12,  ПИБ: 104052135, матични број: 20084693, број рачуна: 160-325082-68, назив банке: 

Banca Intesa a.d. телефон: 011/205 8372, које засту Александр Георгиевич Маланин 

(даљем тексту: Продавац). 

Основ уговора: ЦЈН 5/2014 

Вредност уговора: 1.700.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

2) Јавна набавка горива: Evro premium BMB 95 

Уговор: 404-02-112/2015-10 од 26.2.2015. године додељен понуђачу: 

„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД”, Нови Сад, Народног фронта 

12,  ПИБ: 104052135, матични број: 20084693, број рачуна: 160-325082-68, назив банке: 

Banca Intesa a.d. телефон: 011/205 8372, које засту Александр Георгиевич Маланин 

(даљем тексту: Продавац). 

Основ уговора: ЦЈН 5/2014 

Вредност уговора: 2.300.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

3) Јавна набвка рачунарске опреме 

Уговор о јавној набавци добара: рачунарске опреме број: 404-02-135/2015-10 

закључен је дана 21.4.2015. године са најповиљнијим понуђачем: „ОБЛАК 

ТЕХНОЛОГИЈЕ” доо, Цара Душана 212, Београд, Земун, МБ: 17574035, ПИБ: 

103551303, шифра делатности: 2620; понуда заведена код понуђача под бројем: 3003/15 

од 30.03.2015. године, код наручиоца примљена дана 30.03.2015.године у 11: 28 часова. 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 3.000.000,00 динара, са ПДВ-ом: 

3.600.000,00 динара. 

 

 

II УСЛУГЕ 

 

1) Јавна набавка услуге штамоања ловних карата 

Уговор о јавној набавци  услуге штампања ловних карата за ловну 2015/2016. 

годину  број: 404-02-61/2015-10 закључен је дана 3.03.2015. године са  најповољнијим  

понуђачем:   НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, 

Пионирска 2, Београд. 

Предмет уговора о јавној набавци: штампање 80.000 комада ловних карата за 

ловну 2015/2016. годину.   

Ознака из општег речника набавке: 79810000 - Услуге штампања. 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 760.000,00 динара, односно 

912.000,00 динара са ПДВ-ом. 



2) Јавна набавка услуге: израда евиденционих маркица за обележавање дивљачи 

Уговор о јавној набавци  услуге израде евиденционих маркица за обележавање 

дивљчи за ловну 2015/2016. Годину број: 404-02-93/2015-10 закључен је дана 10.3.2015. 

године са најповољнијим понуђачем: ТЕХНОПЛАСТ ДОО, Зорана Радосављевића 

159, Батајница, Београд понуда заведена код понуђача под бројем: SL-231/1 од 

27.02.2015. године, код наручиоца примљена дана 27.02.2015.године у 10:44 часова. 

Ознака из општег речника набавке: 19520000 – производи од пластичних 

производа. 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 2.227.500,00   динара односно са 

ПДВ-ом износи 2.673.000,00 динара. 

 

3) Јавна набака услуге сервисирања службених аутомобила са уградњом резервних 

делова 

 Уговори о сервисирању службених аутомобила  број: 404-02-177/2015-10 

закључени су дана: 12.5.2015. године са следећим најповољнијим понуђачима по 

партијама:  

Партија 1. Сервисирање и текуће одржавање возила на територји Града 

Београда за програм: Застава, Лада, Шкода (октавија, фабија), Нисан, Мицубиши, Киа и 

Сузуки: АМР „Гагаˮ, Прешернова 13, Београд, МБ 53326692 и ПИБ: 100164129. 

Просечна понуђена цена без ПДВ-а: 28.348,33 динара.  Понуда заведена код понуђача 

под бројем: 08-04/15 од 22.04.2015. године, код наручиоца примљена дана 

22.04.2015.године у 10:08 часова Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 

1.000.000,00 динара,  са ПДВ-ом: 1.200.00,00 динара. 

Партија 3. Сервисирање и текуће одржавање возила за територију рашког 

округа ( Краљево), за програм: Застава и Лада: „Помоћ на друму 987ˮ, Доситејева 1, 

Краљево, МБ 20375205 и ПИБ: 105823729. Просечна понуђена цена без ПДВ-а: 

9.410,00 динара,  Понуда заведена код понуђача под бројем: 3 од 21.04.2015. године, 

код наручиоца примљена дана 22.04.2015. године у 10:52 часова. Вредност уговора о 

јавној набавци без ПДВ-а: 250.000,00 динара,  са ПДВ-ом: 300.000,00 динара. 

Партија 5. Сервисирање и текуће одржавање возила на територији Пчињског 

округа (град Врање) за програм: Застава и Лада: „МАШИНОПРОМЕТ” ДОО, 

Радничка бб, Врање, МБ: 07826079 и ПИБ: 100548995. Просечна понуђена цена без 

ПДВ-а: 21.147,67 динара  Понуда заведена код понуђача под бројем. 39/15 од 

18.04.2015. године, код наручиоца примљена дана 21.04.2015. године у 09:35 часова.  

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

120.000,00 динара. 

Партија 6 . Сервисирање и текуће одржавање возила на територији Зајечарског 

округа (град Зајечар) за програм: Шкода (румстер) и Лада: Ауто центар  „КУСИˮ 

ДОО, Неготински пут бб, Зајечар, МБ: 176618342 и ПИБ: 103657804 Просечна 

понуђена цена без ПДВ-а:  29.552,07  динара.  Понуда заведена код понуђача под 

бројем. 16/04 од 16.04.2015. године, код наручиоца примљена дана 20.04.2015. године у 

8:30 часова. Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 100.000,00 динара са ПДВ-

ом: 120.000,00 динара. 

 



Партија 8. Сервисирање и текуће одржавање возила на територији Мачванског 

и Колубарског округа (гра Шабац) за програм Застава и Лада: „Тргоауто дооˮ, Војводе 

Путника 32, Шабац, МБ: 07598122 и ПИБ: 101895566. Просечна понуђена цена без 

ПДВ-а: 9.556,67 динара. Понуда заведена код понуђача под бројем: 477/2015 од 

11.04.2015. године, код наручиоца примљена дана 22.04.2015. године у 09:01 часова. 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 250.000,00 динара, са ПДВ-ом: 

300.000,00 динара 

Партија 9. Сервисирање и текуће одржавање возила на територији 

Јужнокучајског округа  (град Јагодина), за програм: застава и лада: Ауто сервис 

„РАШИЋ”, Винорача бб, Јагодина, МБ: 62961236 и ПИБ: 107048177. Просечна 

понуђена цена без ПДВ-а: 9.580,00 динара. Понуда заведена код понуђача под бројем: 

бб , код наручиоца примљена дана 22.04.2015. године у 09:00 часова.Вредност уговора 

о јавној набавци без ПДВ-а: 150.000,00 динара,  са ПДВ-ом: 180.000,00 динара 

4) Јавна набака услуге сервисирања службених аутомобила са уградњом резервних 

делова (поновљени поступак за 3 партије):  

 Уговори о сервисирању службених аутомобила  број: 404-02-190/2015-10 

закључени су дана: 26.5.2015. године са следећим најповољнијим понуђачима по 

партијама:  

Партија 1. . Сервисирање и текуће одржавање возила на територији Моравичког 

округа (град Чачак)  за програм  ЗАСТАВА , НИСАН и ЛАДА додељије се понуђачу: САЛФР 

„МИКА”, Радаљево бб, Ивањица, ПИБ: 102061656, МБ: 50604012, Шифра делатноти: 4520, 

чија просечна понуђена цена без ПДВ-а износи 19.062,50 динара. Понуда заведена код 

понуђача под бројем: 1 од 6.05.2015. године, код наручиоца примљена дана 

8.05.2015.године у 14:35 часова. Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 

350.000,00динара, са ПДВ-ом: 420.00,00 динара. 

Партија 2. Сервисирање и текуће одржавање возила на територији Нишког округа 

(град Ниш) за програм  ЗАСТАВА, МИЦУБИШИ  и  ЛАДА, додељује се понуђачу: 

„НЕШИЋ” ДОО, Ниш, Јадранска 28, ПИБ: 100616902, МБ: 06600352, Шифра 

делатноти: 4520, чија просечна понуђена цена без ПДВ-а износи 19.915,00 динара. 

Понуда заведена код понуђача под бројем: 2 од 8.05.2015. године, код наручиоца 

примљена дана 11.05.2015. године у 10:28 часова. Вредност уговора о јавној набавци 

без ПДВ-а: 200.000,00 динара, са ПДВ-ом: 240.000,00 динара. 

 

 

III ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

 

1)   Уговор број: 404-02-171/2015-10, који се односи на набавку услуга посредовања при 

куповини авио карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања  

закључен је дана 9.4.2015.године са најповољнијим понуђачем: JUMBO TRAVEL 

Београд,  Београдска 33, МБ: 20117826, ПИБ: 104217668, у вредности од  300.000,00 

динара без обрачунатог ПДВ-а. 



 

 

 

2) Уговор број:  404-02-160/2015-10 који се односи на набавку услуге  регистрације 

службених возила закључен је дана 7.4.2015. године са најповољнијим  понуђачем: 

Агенцији за регистрацију возила Јонек, Милош Којчић ПР, Антифашистичке 

борбе 53, Београд, МБ: 61909974, ПИБ: 105789207, у вредности од  35.000,00 динара. 

3) Уговор број: : 404-02-223/2015-10 који се односи на набавку услуге развоја, 

одржавања и ажурирања веб сајта закључен је дана 29.05.2015. године са 

најповољнијим  понуђачем: Perspekta doo, Drinčićeva 4, Beograd, МБ: 20404671 ПИБ: 

105518256, у вредности од  108.900,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


