
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

- ЈНМВ 4/2020 за поправке и одржавања службених  

возила са резервним деловима - 

 

Назив наручиоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за 

аграрна плаћања. 

Адреса наручиоца: Булевар краља Александра 84, Београд. 

Интернет страница наручиоца: www.uap.gov.rs 

Врста наручиоца: органи државне управе. 

Врста предмета: услуге. 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 

Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавки: услуге одржавања 

службених возила са резервним деловима, шифрa из Општег речника набавки 50100000 – 

(услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему). 

Уговорена вредност: 2.500.000,00 динара динара без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: Додела уговора извршена је сходно критеријуму 

утврђеном позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, тако да је на 

понуђаче који су доставили прихватљиве понуде примењен критеријум „најнижа 

понуђена цена“ и то за редован сервис возила (укупна просечна понуђена цена). 

Број примљених понуда: 1 (једна). 

Понуђена цена без ПДВ-а:  

- Највиша:  10.920,75 динара без ПДВ  

Укупна просечна понуђена цена без ПДВ-а (за редован сервис возила):  

- Најнижа:  10.920,75 динара без ПДВ  

 

 

- Највиша:  10.920,75 динара без ПДВ  

Укупна просечна понуђена цена без ПДВ-а (за редован сервис возила)код 

прихватљивих понуда: 

- Најнижа:  10.920,75 динара без ПДВ  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.5.2020. године. 

Датум закључења уговора: 30.6.2020. године. 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за аграрна плаћања 

               Број:  404-02-16/2020-07 

              Датум: 1.7.2020. године 

Београд 

 

http://www.uap.gov.rs/


Основни подаци о добављачу: (назив, седиште, матични број и законски заступници) 

Група понуђача: „АУТОСЕРВИС И СТР МИРОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР, са седиштем у 

Београду Војводе Скопљанца 31, матични број 53319530, законски заступник Миољуб 

Ћурчић, са групом понуђача коју чине: НЕШИЋ ДОО, са седиштем у Нишу, Булевар 

Дванаести Фебруар 152, матични број 06600352, законски заступник Небојша Нешић; АБЦ-

ТЕСТ ДОО, са седиштем у Ваљеву, Љубомира Павловића 13, матични број 07658796, 

законски заступник Владан Танасковић; ЕУРО-АУТО СТР ДАРКО СТЕВАНОВИЋ 

ПРЕДУЗЕТНИК, са седиштем у Бору, Николе Пашића11, матични број 56256741, 

законски заступник Дарко Стевановић; МАШИНОПРОМЕТ ДОО, са седиштем у Врању, 

Радничка 32, матични број 07826079, законски заступник Сузана Ивановић; ДРАГАН 

ТРНАВАЦ ПР ТРГОВИНСКО УСЛУЖНА РАДЊА АУТО ЖОЛИ, са седиштем у 

Пожаревцу, Цветка Павловића 8, матични број 50122913, законски заступник Драган 

Трнавац; БАВАРИА ТЕАМ ДОО, са седиштем у Чачку, Моравска 11, матични број 

21105643, законски заступник Милица Мијаиловић; СТОЈАНОВ ДОО, са седиштем у 

Новом Саду, Зрењанински пут 16, матични број 08645159, законски заступник Сава 

Стојанов; ТРГОАУТО ДОО, са седиштем у Шапцу, Војводе Путника 32, матични број 

07598122, законски заступник Радета Радановић; ЗР БАНЕ САША ВАСИЉЕВИЋ ПР, из 

КРУШЕВЦА, Бруски пут бб, матични број 55783365, законски заступник Саша Васиљевић. 

Споразумом за подношење заједничке понуде одређено да ће AUTOSERVIS I STR 

MIOLJUB ĆURČIĆ PR BEOGRAD заступати групу понуђача и да је овлашћен да у име 

групе понуђача потпише уговор. 

 

Период важења уговора: трајање уговора је до испуњења финансијске вредности уговора, 

а најдуже 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора. 

 

КОМИСИЈА  


