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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/1-60/2017 

Дана: 26.5.2017.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Набавка услуга поправки и 

одржавања аутомобила, по партијама, број јавне набавке 60/2017 УГОВОР СЕ 

ДОДЕЉУЈЕ понуђачима: 

- За партију 1) Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3 – „AUTO MG 

COMMERCE“ Д.О.О Ниш, ул. Стари пут Београд – Ниш бб, 18000 Ниш, ПИБ 

101531376, мат.број 06958303, број рачуна 160-6630-71, као најповољнијем 

понуђачу по понуди број III -404/1-60-3 од 25.5.2017.године.  

Уговорена цена за партију 1) износи 160.000,00 динара без ПДВ-а, а укупна понуђена 

цена услуге по норма часу изражена у динарима без ПДВ-а: 2.000,00 динара без ПДВ-

а. 

- За партију 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, 

Puch Mercedes, Peugeot 406 и Dacia Duster -  ЗТР Ауто сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија, 

ул. 16.фебруар број 22, 18430 Куршумлија, ПИБ 104319792, мат.број 60070016, број 

рачуна 325-9500700033790-93, као најповољнијем понуђачу, по понуди број III -404/1-

60-4 од 25.5.2017.године.  

Уговорена цена за партију 2) износи 200.000,00 динара без ПДВ-а, а укупна понуђена 

цена услуге по норма часу изражена у динарима без ПДВ-а: 800,00 динара без ПДВ-а 

- За партију 3)  Вулканизерске услуге -  СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија, ул. 

Топличка број 96, 18430 Куршумлија, ПИБ 104497465, мат.број 60243182, број 

рачуна 355-1087840-76, као најповољнијем понуђачу по понуди број III -404/1-60-1 

од 24.5.2017.године.  

Уговорена цена за партију 3) износи 60.000,00  динара без ПДВ-а, а укупна понуђена 

цена услуге изражена у динарима без ПДВ-а: 1.080,00 динара без ПДВ-а. 

- За партију 4)  Прање аутомобила - СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија, ул. 

Топличка број 96, 18430 Куршумлија, ПИБ 104497465, мат.број 60243182, број 

рачуна 355-1087840-76, као најповољнијем понуђачу по понуди број III-404/1-60-1 

од 24.5.2017.године.  

Уговорена цена за партију 4) износи 120.000,00 динара без ПДВ-а, а укупна понуђена 

цена услуге изражена у динарима без ПДВ-а: 1.176,00 динара без ПДВ-а.  
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Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 15.5.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број III-404/1-60/2017, за јавну набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања 

аутомобила, по партијама: 

 Партија 1) Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3; 

 Партија 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, 

Puch Mercedes, Peugeot 406 и Dacia Duster;   

 Партија 3)  Вулканизерске услуге;  

 Партија 4)  Прање аутомобила.   
 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 540.000,00 динара, 

што по партијама износи: 

Партија 1) Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3– 160.000,00 дин 

Партија 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, Puch 

Mercedes, Peugeot 406 и Dacia Duster – 200.000,00 дин 

Партија 3)  Вулканизерске услуге  – 60.000,00  дин 

Партија 4)  Прање аутомобила – 120.000,00 дин. 

 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 50112000 Услуге поправке и 

одржавања аутомобила, 50116500 Услуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање, 

50112300 Прање аутомобила и сличне услуге. 

 

Дана 15.5.2017. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1482099) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 (четири) понуде.  

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/1-60/2017 од 26.5.2017. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 

Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 4 

(четири) благовремене понуде (1 за партију 1, 3 за партију 2,  1 за партију 3, и 1 за 

партију 4) и то:   

 

1. СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија, ул. Топличка број 96, 18430 

Куршумлија, ПИБ 104497465, мат.број 60243182, број рачуна 355-1087840-76, 

заступник Јовић Владимир. 

 

СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија нуди да услуге поправки и одржавања 

аутомобила, по партијама, извршава по следећим условима:  

 

Партија 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, 

Puch Mercedes, Peugeot 406 и Dacia Duster: 

 

http://www.kursumlija.org/
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- Укупна понуђена цена услуге по норма часу изражена у динарима без ПДВ-а: 1.000,00 

динара без ПДВ-а; 

- Рок извршења услуге: 3 дана од дана преузимања возила; 

- Гаранција за квалитет извршених услуга: 12 месец; 

- Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда; 

- Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема рачуна након извршених услуга које 

су предмет јавне набавке, а по испостављеној фактури за услуге извршене у 

претходном месецу. 

 

Партија 3)  Вулканизерске услуге: 

 

- Укупна понуђена цена услуге изражена у динарима без ПДВ-а: 1.080,00 динара без 

ПДВ-а; 

- Рок извршења услуге: 1 дан од дана преузимања возила; 

- Гаранција за квалитет извршених услуга: 12 месеци; 

- Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда; 

- Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема рачуна након извршених услуга које 

су предмет јавне набавке, а по испостављеној фактури за услуге извршене у 

претходном месецу. 

 

Партија 4)  Прање аутомобила: 

 

- Укупна понуђена цена услуге изражена у динарима без ПДВ-а: 1.176,00 динара без 

ПДВ-а; 

- Рок извршења услуге: 1 дан од дана преузимања возила; 

- Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда; 

- Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема рачуна након извршених услуга које 

су предмет јавне набавке, а по испостављеној фактури за услуге извршене у 

претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуде за партије 2, 3 и 4, те је исте оценила као одговарајуће и  

прихватљиве. 

    

2.  „Euro car Stanić“ Краљево, ул. Карађорђева број 26, 36000 Краљево, ПИБ 

104762757, мат.број 20232463, број рачуна 275-0010221538420-20, заступник Горан 

Станић. 

 

„Euro car Stanić“ Краљево нуди да услуге поправки и одржавања аутомобила, по 

партијама, извршава по следећим условима:  

 

Партија 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, 

Puch Mercedes, Peugeot 406 и Dacia Duster: 

 

- Укупна понуђена цена услуге по норма часу изражена у динарима без ПДВ-а: 1.000,00 

динара без ПДВ-а; 

- Рок извршења услуге: 1 дан од дана преузимања возила; 

- Гаранција за квалитет извршених услуга: 12 месец; 
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- Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда; 

- Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема рачуна након извршених услуга које 

су предмет јавне набавке, а по испостављеној фактури за услуге извршене у 

претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуду за партије 2, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву. 

 

3. „AUTO MG COMMERCE“ Д.О.О Ниш, ул. Стари пут Београд – Ниш бб, 

18000 Ниш, ПИБ 101531376, мат.број 06958303, број рачуна 160-6630-71, заступник 

Милоје Грујовић. 

 

„AUTO MG COMMERCE“ Д.О.О Ниш нуди да услуге поправки и одржавања 

аутомобила, по партијама извршава по следећим условима:  

 

Партија 1) Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3: 

 

- Укупна понуђена цена услуге по норма часу изражена у динарима без ПДВ-а: 2.000,00 

динара без ПДВ-а; 

- Рок извршења услуге: 5 дана од дана преузимања возила; 

- Гаранција за квалитет извршених услуга: 12 месеци; 

- Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда; 

- Рок плаћања: 30 дана од дана службеног пријема рачуна након извршених услуга које 

су предмет јавне набавке, а по испостављеној фактури за услуге извршене у 

претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуду за партију 1, те је оценила исту као одговарајућу и  

прихватљиву.    

 

4. ЗТР Ауто сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија, ул. 16.фебруар број 22, 18430 

Куршумлија, ПИБ 104319792, мат.број 60070016, број рачуна 325-9500700033790-93, 

заступник Ћосић Иван. 

Понуђач Ауто сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија је у својоj понуди навео да наступа са 

подизвођачем „СРБ Ауто“ Куршумлија, ул. 16. Фебруар број 22, 18430 Куршумлија, 

ПИБ 104858240, мат.број 60562393, број рачуна 325-9500700033774-44, део предмета 

који ће се извршити преко овог подизвођача је набавка ауто делова, а проценат 

укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу је 45%. 

 

Ауто сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија нуди да услуге поправки и одржавања 

аутомобила, по партијама извршава по следећим условима:  

 

Партија 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, 

Puch Mercedes, Peugeot 406 и Dacia Duster: 

 

- Укупна понуђена цена услуге по норма часу изражена у динарима без ПДВ-а: 800,00 

динара без ПДВ-а; 

- Рок извршења услуге: 5 дана од дана преузимања возила; 
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- Гаранција за квалитет извршених услуга: 12 месеци; 

- Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда; 

- Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема рачуна након извршених услуга које 

су предмет јавне набавке, а по испостављеној фактури за услуге извршене у 

претходном месецу. 

 

Комисија је прегледала понуде за партију 2, те је исту оценила као одговарајућу и  

прихватљиву.    

 

Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија 

рангира примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи 

начин: 

 

- Партија 1) Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3: 

 

Р.б. 

 

Понуђач 

 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  „AUTO MG COMMERCE“ Д.О.О Ниш 2.000,00 

 

- Партија 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, 

Puch Mercedes, Peugeot 406 и Dacia Duster: 

 

Р.б. 

 

Понуђач 

 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  Ауто сервис „ЋОСИЋ“ Куршумлија 800,00 

2.  „Euro car Stanić“ Краљево 1.000,00 

3.  СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија 1.000,00 

 

Напомена: Имајући у виду да су понуђачи „Euro car Stanić“ Краљево и СЗР „ЈОВИЋ 

ПЛУС“ Куршумлија понудили исту цену извршења услуге по радном сату за партију 2, 

рангирање понуда ових понуђача извршено је по основу додатног критеријума одређеног 

конкурсном документацијом  (Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда 

имају исту најниже понуђену цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок 

извршења услуге), имајући у виду да је понуђач „Euro car Stanić“ Краљево понудио краћи рок 

извршења услуге (1 дан од дана преузимања возила) у односу на понуђача СЗР „ЈОВИЋ 

ПЛУС“ Куршумлија (3 дана од дана преузимања возила). 

 

- Партија 3)  Вулканизерске услуге: 

 

Р.б. 

 

Понуђач 

 

 

„ понуђена цена“ 

у динарима без ПДВ-а 

1.  СЗР „ЈОВИЋ ПЛУС“ Куршумлија 1.080,00 
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