
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/2012 ,14/2015 и 68/2015), 

 

 

 

 

  ГРАД  КИКИНДА 
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 

www.kikinda.org.rs 

 

објављује 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору у поступку јавне набавке  

бр. ЈН 7/2017 
 

 

 

1. Врста наручиоца: Градска управа 

 

2. Врста предмета: Услуге 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

  Сервисирање и поправка возила Градске управе (50112000, услуге поправке и одржавања 

аутомобила). 

 Партија 1: Сервис возила ван гарантног рока (назив и ознака из ОРН: 50112000 – услуге поправке 

и одржавања аутомобила);  

 Партија 2: Сервис возила у гарантном року (Dacia возила) (назив и ознака из ОРН: 50112000 – 

услуге поправке и одржавања аутомобила); 

   
1. Уговорена вредност: 

- Партија 1: 1.800.000,00 динара без ПДВ-а 

- Партија 2: 200.000,00 динара без ПДВ-а 

 

 

2. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

 

 

3. Број примљених понуда:  
 

- Партија 1: 2 

- Партија 2: 1 

 



4. Највиша и најнижа понуђена цена:  
 Партија 1: Највиша понуђена цена је 1.563.086,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена је 1.458.550,00  динара без ПДВ. 

 Партија 2: Највиша понуђена цена је 117.020,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 117.020,00 динара без ПДВ. 

  

  

5. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
 Партија 1: Највиша понуђена цена је 1.563.086,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена је 1.458.550,00  динара без ПДВ. 

 Партија 2: Највиша понуђена цена је 117.020,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 117.020,00 динара без ПДВ. 

 

6.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.04.2017.године 

 

7. Датум закључења уговора: 19.04.2017. године 

 

8. Основни подаци о добављачу:  

Партија 1: „ŠKODA - AUTO“ STZR KIKINDA 

Партија 2: „АУТО ЦАР ВИДАКОВИЋ“ ДОО СУБОТИЦА 

 

9. Период важења уговора: до 19.04.2018. године 

 

10. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема (јединичне цене из понуде 

важиће током целе реализације уговора и неће се мењати током трајања уговореног периода) 

 


