
 
 
 

 

Наручилац   „Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад 

Адреса Булевар ослобођења 5, Нови Сад 

Интернет страница наручиоца www.transportgas-srbija.rs 

Врста наручиоца Секторски наручилац 
 
На основу члана 55. и 56 важећег Правилника о ближем уређивању поступка набавки у   
„Транспортгас Србија“ д.о.о. Нови Сад, комисија која спроводи поступак набавке сачињава и 
објављује: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ОБУСТАВЉЕНИМ ПОСТУПЦИМА  
 
Обавештење о закљученим уговорима: 
 
Партија 1: Нови Сад 
 
Врста поступка и основ за изузеће: Набавка на коју се важећи Закон о јавним набавкама не 
примењује, члан 27. став 1. тачка 1. ЗЈН 
Врста предмета набавке, предмет набавке и број набавке:  услуге прања возила, број набавке 
ЗНП-У-16/2022-МС 
Ознака из Општег речника набавке (CPV):50112300 
Вредност уговора: 116.000,00 РСД без ПДВ-а 
Критеријум за доделу наруџбенице: економски најповољнија понуда- критеријум цена  
Број  примљених понуда: 1 (једна) 
Највиша понуђена цена (која служи само за оцену понуда): 47.333,34 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена (која служи само за оцену понуда): 47.333,34 РСД без ПДВ-а 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда (која служи само за оцену понуда) : 
47.333,34 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда (која служи само за оцену понуда): 
47.333,34 РСД без ПДВ-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођча: - 
Датум закључења уговора 25.08.2022.г: 
Основни подаци о добављачу:  „Јокић Лукс“ ДОО Нови Сад, Радомира Раше Радујкова бр 12; 
 ПИБ: 109387552; 
Околности које представљају основ за измену уговора:  - 
 
Партија 3: Панчево 
 
Врста поступка и основ за изузеће: Набавка на коју се важећи Закон о јавним набавкама не 
примењује, члан 27. став 1. тачка 1. ЗЈН 
Врста предмета набавке, предмет набавке и број набавке:  услуге прања возила, број набавке 
ЗНП-У-16/2022-МС 
Ознака из Општег речника набавке (CPV):50112300 
Вредност уговора: 49.000,00 РСД без ПДВ-а 
Критеријум за доделу наруџбенице: економски најповољнија понуда- критеријум цена  
Број  примљених понуда: 1 (једна) 
Највиша понуђена цена (која служи само за оцену понуда): 34.800,00 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена(која служи само за оцену понуда) : 34.800,00 РСД без ПДВ-а 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда(која служи само за оцену понуда): 
34.800,00 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда(која служи само за оцену понуда): 
34.800,00 РСД без ПДВ-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођча: - 
Датум закључења уговора 25.08.2022.г: 
Основни подаци о добављачу:  „Ауторемонт“ Пивашевић ДОО Панчево, Јабучки пут бр. 36; 
ПИБ: 101061386; 
Околности које представљају основ за измену уговора:  - 



 
 
 
Партија 5: Кикинда  
 
Врста поступка и основ за изузеће: Набавка на коју се важећи Закон о јавним набавкама не 
примењује, члан 27. став 1. тачка 1. ЗЈН 
Врста предмета набавке, предмет набавке и број набавке: услуге прања возила, број набавке 
ЗНП-У-16/2022-МС 
Ознака из Општег речника набавке (CPV):50112300 
Вредност уговора: 33.000,00 РСД без ПДВ-а 
Критеријум за доделу наруџбенице: економски најповољнија понуда- критеријум цена  
Број  примљених понуда: 1 (једна) 
Највиша понуђена цена(која служи само за оцену понуда): 20.750,00 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена(која служи само за оцену понуда): 20.750,00 РСД без ПДВ-а 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда (која служи само за оцену понуда): 
20.750,00 РСД без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда (која служи само за оцену понуда): 
20.750,00 РСД без ПДВ-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођча: - 
Датум закључења уговора: 25.08.2022.г. 
Основни подаци о добављачу:  „Аутоцентар Фодор“ Јована Јовановића Змаја бр. 110, Кикинда; 
ПИБ: 107828821 
Околности које представљају основ за измену Уговора:  - 
 
 
Обавештење о обустављеним поступцима за партије: 
 
 
Партија 2: Београд  
 
Врста поступка и основ за изузеће: Набавка на коју се важећи Закон о јавним набавкама не 
примењује, члан 27. став 1. тачка 1. ЗЈН 
Врста предмета набавке, предмет набавке и број набавке: услуге прања возила, број набавке 
ЗНП-У-16/2022-МС 
Ознака из Општег речника набавке (CPV):50112300 
Вредност набавке: 0  
Критеријум за доделу наруџбенице: економски најповољнија понуда- критеријум цена  
Број  примљених понуда: 0  
Разлог за обуставу поступка: није пристигла ниједна понуда 
 
 
Партија 4: Зрењанин   
 
Врста поступка и основ за изузеће: Набавка на коју се важећи Закон о јавним набавкама не 
примењује, члан 27. став 1. тачка 1. ЗЈН 
Врста предмета набавке, предмет набавке и број набавке: услуге прања возила, број набавке 
ЗНП-У-16/2022-МС 
Ознака из Општег речника набавке (CPV):50112300 
Вредност набавке: 0  
Критеријум за доделу наруџбенице: економски најповољнија понуда- критеријум цена  
Број  примљених понуда: 0  
Разлог за обуставу поступка: није пристигла ниједна понуда 


