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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-209/2017  
Датум: 25.07.2017. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) 

 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
услуга одржавања моторних возила, број 37/17, за Партију 2: Одржавање моторних 

возила марке ''Dacia Duster'' и за Партију 3: Одржавање моторних возила марке 
''Citroen” 

 

Предмет набавке: 
Набавка услуга одржавања моторних возила. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
50112200  - Услуге одржавања аутомобила. 
 
Уговорена вредност : 
Уговорена вредност за Партију 2. износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
Уговорена вредност за Партију 3. износи 100.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку за Партију 2. примљене су 2 понуде. 
У предметном поступку за Партију 3. примљена је 1 понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  

 За Партију 2. понуђач ''AУТО КУЋА КОМПРЕСОР ПРОДАЈА АУТОМОБИЛА'' са 
седиштем у Београду, понудио је укупну цену у износу од 14.520,00  динара 
без ПДВ-а (збир јединичних цена) - највиша понуђена цена и једина 
прихватљива понуда која самим тим представља највишу и најнижу цену код 
прихватљивих понуда; понуђач ''ЈУГО СПОРТ“ д.о.о., понудио је укупну цену у 
износу од 8.350,00 динара без ПДВ-а (збир јединичних цена) - најнижа 
понуђена цена; 

. 
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За Партију 3. понуђач ''АУТОСЕРВИС И СТР МИОЉУБ ЋУРЧИЋ“ ПР, са седиштем 
у Београду, понудио је укупну цену у износу од 10.270,00 динара без ПДВ-а (збир 
јединичних цена) - једина понуђена цена која самим тим представља највишу и 
најнижу цену код прихватљивих понуда. 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
04.07.2017. 
 
Датум закључивања уговора: 
20.07.2017. 
 
Основни подаци о добављачима: 
За Партију 2. ''AУТО КУЋА КОМПРЕСОР ПРОДАЈА АУТОМОБИЛА'' д.о.о., са 
седиштем у Београду,  ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, матични број: 20060875, ПИБ 
број: 104128245  
За Партију 3. ''АУТОСЕРВИС И СТР МИОЉУБ ЋУРЧИЋ'' ПР, са седиштем у 
Београду,  ул. Војводе Скопљанца бр. 31, матични број: 53319530, ПИБ број: 
101734844  
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори се закључују на одређено време од 12 месеци од дана ступања на снагу, 
односно на краћи период од наведеног, уколико вредност извршених услуга по 
овим уговорима достигне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви током читавог периода важења 
уговора. 

 
 
 
 

                                                                          Директор Сектора  
                                                                        за материјалне ресурсе 

 
                                                                       Милош Регељац 

 


