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О б ј а в љ у ј е 

Обавештење 

о закљученим уговорима 
 

На основу члана 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ 124/12, 

14/2012 и 68/2015), након спровођења отвореног поступка по позиву за подношење понуда 

број 60, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

14.08.2018. године, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа, за јавну 

набавку набавку услуга - Сервисирање и одржавање возила, механизације, машина, 

уређаја, њихових компоненти и др. 2018. год. - за потребе ШГ ''Банат'' Панчево (II).  
Набавка је обликована по партијама: 

1. Сервисирање и одрţавање возила „Шкода“  

2. Сервисирање и одрţавање –комби“Volkswagen“   

3. Сервисирање и одрţавањвозила:“Уаз“,“Хунтер“, камион“Газ 0332 

4. Сервисирање трактора “Белорус – МТЗ”   

5. Поправка електроинсталацијa на тракторима  

6.  Сервисирање турбокомпресора 

Ознака и назив из општег речника набавке: 

- услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему – 50100000 

- ремонт и поправке – ИА23 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Уговор je закључен за партије бр.3,4,5,6 

Партија бр.3,4,5 и 6   

Датум закључења уговора: 21.09.2018. године 

Основни подаци о добављачу: ‘’Ауторемонт ПИВАШЕВИЋ’’ ДОО Панчево, Јабучки 

пут 36 
Уговорена вредност: 734.265,00 динара без ПДВ 

Број примљених понуда: 1 

Понуђена цена: 

- Највиша 734.265,00 динара без ПДВ 

- Најнижа 734.265,00 динара без ПДВ  

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- Највиша 734.265,00 динара без ПДВ 

- Најнижа 734.265,00 динара без ПДВ 

Период важења уговора:  годину дана од дана закључења, а најдуже до окончања 

уговорних обавеза. 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

Дата је могућност продужења рока важности уговора због неизвршене услуге у целости за 

којом и даље постоји потреба. У складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, могуће је повећати обим 

предмета уговорене набавке до макс. 5% првобитно уговорене вредности, односно до макс. 

вредности утврђене чл. 39. ст. 1. ЗЈН, уз закључење анекса уговора, као и из других 

оправданих објективних околности, у складу са ЗЈН и уз сагласност обе уговорне стране. 

Особа за контакт:Милоје Ћировић, маст.инж.шум.- председник комисије, тел. 063/514248 


