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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-106/19-26 
Датум: 08.10.2019. године 

Б е о г р а д 
 
                На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/15), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-106/19-25 од 12.09.2019. 
године, доносим 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције 

  ЈН број 106/19 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ  Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке услуга - Сервисирање 
ватрогасно спасилачких возила и одржавање опреме (надградња на возилима), обликовано по 
партијама, ЈН број 106/19,  
 

- за партију 1  – Београд  

на износ процењене вредности од 24.500.000,00 динара без ПДВ-а, на период од 3 (три) године (за 
2019., 2020. и 2021. годину), са понуђачима: 
 

1. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

2. „СРБОАУТО“ д.о.о. Београд, 

3. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

4. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 

5.  „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

6. „Patrimons Automotiv“ д.о.о. Београд, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд, 

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

- за партију 2  – Нови Сад - Суботица, Кикинда, Зрењанин 

на износ процењене вредности од 15.500.000,00 динара без ПДВ-а, на период од 3 (три) године (за 
2019., 2020. и 2021. годину), са понуђачима: 

 

1. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

2. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

3. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

4. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

5. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  
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6. „DONK KOMERC“ д.о.о. Нови Сад, 

7. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

8. Аутосервис Жељко СЗР, Ветерник, 

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

- за партију 3  – Крушевац - Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Крагујевац 

на износ процењене вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а, на период од 3 (три) године (за 
2019., 2020. и 2021. годину), са понуђачима: 
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

- за партију 4  – Краљево - Нови Пазар, Пријепоље, Чачак, Ужице 
на износ процењене вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а, на период од 3 (три) године (за 
2019., 2020. и 2021. годину), са понуђачима: 
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

- за партију 5  – Сремска Митровица - Шабац, Сомбор, Ваљево, Панчево 

на износ процењене вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а, на период од 3 (три) године (за 
2019., 2020. и 2021. годину), са понуђачима: 
 

1. СЗР Војислав Живановић, Шабац,  

2. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад,  

3. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац ` 

4. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 

5. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан,  

6. Аутомеханичарска радња „ОМR“ Панчево, 
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7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац,  

9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 
- за партију 6  – Ниш - Бор, Зајечар, Јагодина, Смедерево, Пожаревац 

на износ процењене вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а, на период од 3 (три) године (за 
2019., 2020. и 2021. годину), са понуђачима: 
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан,  

7. „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд 

8. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

        2. ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље поднета 
за партију 1 - Београд, партију 2 - Нови Сад - Суботица, Кикинда, Зрењанин, партију 3 - Крушевац - 
Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Крагујевац, партију 4 - Краљево - Нови Пазар, Пријепоље, Чачак, 
Ужице, партију 5 - Сремска Митровица - Шабац, Сомбор, Ваљево, Панчево, партију 6 - Бор, Зајечар, 
Јагодина, Смедерево, Пожаревац. 
 
      3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 
      4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих послова у 
року од три дана од дана њеног доношења. 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу члана 32. 40. и 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног 
поступка са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга, 07 број 404-ЈН-106/19-02 од 
31.07.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело је поступак јавне 
набавке услуга: Сервисирање ватрогасно спасилачких возила и одржавање опреме (надградња на 
возилима), ЈН број 106/19. 
 

Процењена вредност јавне набавке за три године износи: 100.000.000,00 динара без ПДВ-а и то: 
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Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП- за 2019. 

годину, економска класификација 4252.           
          Рок за подношење понуда био је 30.08.2019. године до 10:00 часова. 
 

  Благовремено су достављене следеће понуде: 
 
1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, 
2. СЗР Војислав Живановић, Шабац, 
3. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, 
4. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 
5. „СРБОАУТО“ д.о.о. Београд, 
6. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 
7. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 
8. „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 
9. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 
10. „Patrimons Automotiv“  д.о.о. Београд, 
11. Аутомеханичарска радња „ОМR“ Панчево, 
12. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 
13. „DONK KOMERC“ д.о.о. Нови Сад, 
14. СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац, 
15. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 
16. Аутосервис Жељко СЗР, Ветерник, 
17. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 
18. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

 
 
 

Назив партије 

 
  
 

2019. година 

 
 
 

2020. година 

 
 
 

2021. година 

Укупно по 
партијама за 

све три године 
(у динарима  
без ПДВ-а) 

 
1. 

 
Београд 

 

 
4.500.000,00 
  

 
10.000.000,00  
  

 
10.000.000,00  
  

 
24.500.000,00   

 
2. 

Нови Сад-Суботица, 
Кикинда, Зрењанин 

 
3.500.000,00  
  

 
6.000.000,00  
  

 
6.000.000,00  
  

 
15.500.000,00   

 
3. 

Крушевац-Лесковац, Пирот, 
Прокупље, Врање, Крагујевац 

 
3.000.000,00  
  

 
6.000.000,00  
  

 
6.000.000,00  
  

 
15.000.000,00   

 
4. 

Краљево-Нови Пазар, 
Пријепоље, Чачак, Ужице 

 
3.000.000,00  
  

 
6.000.000,00  
  

 
6.000.000,00  
  

 
15.000.000,00   

 
 

5. 

Сремска Митровица, - 
Шабац, Сомбор, Ваљево, 

Панчево 

 
3.000.000,00 
   

 
6.000.000,00  
  

 
6.000.000,00  
  

 
15.000.000,00   

 
6. 

Ниш – Бор, Зајечар, 
Јагодина, Смедерево, 

Пожаревац 

 
3.000.000,00 
  

  
6.000.000,00  
  

 
6.000.000,00  
  

 
15.000.000,00   

  
УКУПНО: 

(у динарима без ПДВ-а) 

 
20.000.000,00  

 
40.000.000,00    

 
40.000.000,00   

 
100.000.000,00   
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  Поступак отварања понуда спроведен је дана 30.08.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а 
окончан истог дана у 12:35 часова. 

 

II 
 
         Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
 

ПАРТИЈА 1 – Београд  
 
 

За Партију 1 – Београд прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

2. „СРБОАУТО“ д.о.о. Београд, 

3. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

4. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 

5. „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

7. „Patrimons Automotiv“ д.о.о. Београд, 

8. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд, 

9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Након разматрања понуда утврђено је следеће:  

 
        1) Да је понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 

28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 11:05 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Новом Саду, ул. Балканска 1-5. 
   Како је понуђач „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

2) Да је понуда понуђача „СРБОАУТО“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-10 од 28.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

      Понуда понуђача „СРБОАУТО“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-10 од 28.08.2019. године 
је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 11:35 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Остружници, ул. Доситеја Обрадовића бб. 

 Како је понуђач „СРБОАУТО“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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3) Да је понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 12:43 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крагујевцу, улица Слободе 5/А.  

 Како је понуђач „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

4) Да је понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 07:49 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује 2 радионице, и то у Београду, ул. Кумодрашка бр. 240 и у Смедеревској 
Паланци, ул. Мајора Гавриловића бб.  

 Како је понуђач Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

5) Да је понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 

29.08.2019. године неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

Понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:21 часова. 
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, ул. Бјелопољски пут бб.  

Прегледом понуде утврђено је да понуђач у својој понуди није доказао испуњеност додатног 
услова из члана 76. ЗЈН предвиђеног конкурсном документацијом. Наиме, понуђач у својој понуди није 
доказао испуњеност пословног капацитета на начин предвиђен конкурсном документацијом, тачније 
није доставио потврду корисника услуге за којег је понуђач обављао послове сервисирања подвоза 
возила теретног програма и/или ватрогасних надградњи у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 
којом би доказао да је корисник предметних услуга задовољан квалитетом, поузданошћу и испуњењем 
уговорних обавеза од стране понуђача.  

Увидом у понуду понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, утврђено је да је понуђач 
доставио своју Изјаву да је реализовао услуге које се односе на сервисирање ватрогасно спасилачких 
возила, комуналних возила и одржавање опреме (надградње на возилима) у износу вишем од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а у временском периоду од 01.06.2019. године. У достављеној Изјави понуђач је навео да 
раније није потписивао оквирни споразума са наручиоцем па стога није ни могао да достави потврду. На 
основу изнетог произилази да понуђач није доказао испуњеност траженог пословног капацитета тиме 
што у својој понуди није доставио Потврду о извршеним услугама сервисирања, те сходно томе понуда 
није узета у даље разматрање.  

6) Да је понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:46 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Гаџином Хану, ул. Милоша Обилића бб.  

 Како је понуђач „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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7) Да је понуда понуђача „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-15 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-15 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:50 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује/користи две радионице, и то у Београду, ул. Зрењанински пут 51а и у Нишу, 
Булевар Светог цара Константина бб.   

 Како је понуђач „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

8) Да је понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 13:09 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Врчину – Траншпед, ул. Београдска 150А.  

 Како је понуђач „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

9) Да је понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 08:32 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Рушњу, ул. Ослобођења 2к.  

 Како је понуђач ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

10) Да је понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 

30.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:44 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, Седобро бб.  

 Како је понуђач „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

11) Да је понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:45 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крњешевцима, Угриновачки пут бб, Индустријска зона.  

 Како је понуђач „Dewaco“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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ПАРТИЈА 2 – Нови Сад - Суботица, Кикинда, Зрењанин 

 
За Партију 2 – Нови Сад-Суботица, Кикинда, Зрењанин прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

2. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

3. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

4. „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 

5. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

6. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

7. „DONK KOMERC“ д.о.о. Нови Сад, 

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

9. Аутосервис Жељко СЗР, Ветерник, 

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће:  
 
        1) Да је понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 

28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 11:05 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Новом Саду, ул. Балканска 1-5. 
   Како је понуђач „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

2) Да је понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 12:43 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крагујевцу, улица Слободе 5/А.  

 Како је понуђач „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

3) Да је понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 07:49 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује 2 радионице, и то у Београду, ул. Кумодрашка бр. 240 и у Смедеревској 
Паланци, ул. Мајора Гавриловића бб.  

 Како је понуђач Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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4) Да је понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 

29.08.2019. године неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

Понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:21 часова. 
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, ул. Бјелопољски пут бб.  

Прегледом понуде утврђено је да понуђач у својој понуди није доказао испуњеност додатног 
услова из члана 76. ЗЈН предвиђеног конкурсном документацијом. Наиме, понуђач у својој понуди није 
доказао испуњеност пословног капацитета на начин предвиђен конкурсном документацијом, тачније 
није доставио потврду корисника услуге за којег је понуђач обављао послове сервисирања подвоза 
возила теретног програма и/или ватрогасних надградњи у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 
којом би доказао да је корисник предметних услуга задовољан квалитетом, поузданошћу и испуњењем 
уговорних обавеза од стране понуђача.  

Увидом у понуду понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, утврђено је да је понуђач 
доставио своју Изјаву да је реализовао услуге које се односе на сервисирање ватрогасно спасилачких 
возила, комуналних возила и одржавање опреме (надградње на возилима) у износу вишем од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а у временском периоду од 01.06.2019. године. У достављеној Изјави понуђач је навео да 
раније није потписивао оквирни споразума са наручиоцем па стога није ни могао да достави потврду. На 
основу изнетог произилази да понуђач није доказао испуњеност траженог пословног капацитета тиме 
што у својој понуди није доставио Потврду о извршеним услугама сервисирања, те сходно томе понуда 
није узета у даље разматрање.  

5) Да је понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:46 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Гаџином Хану, ул. Милоша Обилића бб.  

 Како је понуђач „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

6) Да је понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 13:09 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Врчину – Траншпед, ул. Београдска 150А.  

 Како је понуђач „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

7) Да је понуда понуђача „DONK KOMERC“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-18 од 

30.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „DONK KOMERC“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-18 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 07:50 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Новом Саду, у Повртарској улици бр.1.  

 Како је понуђач „DONK KOMERC“ д.о.о. Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

8) Да је понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
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         Понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 08:32 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Рушњу, ул. Ослобођења 2к.  

 Како је понуђач ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

9) Да је понуда понуђача Аутосервис Жељко СЗР, Ветерник, 07 бр. 404-ЈН-106/19-21 од 

30.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Аутосервис Жељко СЗР, Ветерник, 07 бр. 404-ЈН-106/19-21 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:09 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Ветррнику, ул. Код гробља бр. 11.  

 Како је понуђач Аутосервис Жељко СЗР, Ветерник, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

10) Да је понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 

30.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:44 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, Седобро бб.  

 Како је понуђач „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

11) Да је понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:45 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крњешевцима, Угриновачки пут бб, Индустријска зона.  

 Како је понуђач „Dewaco“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
 

ПАРТИЈА 3 – Крушевац - Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Крагујевац 

 
За Партију 3 – Крушевац-Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Крагујевац прибављене су следеће 

понуде понуђача:  

 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 

7. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

8. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  
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9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће:  

 
1) Да је понуда понуђача „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-6 од 

13.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-6 од 13.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 13.08.2019. године у 08:50 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крушевцу, Јасички пут бр. 15. 
   Како је понуђач „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

2) Да је понуда понуђача Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-

106/19-8 од 28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-8 
од 28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 07:31 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Доњој Јајини.     
   Како је понуђач Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, испунио све захтеве 
наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
        3) Да је понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 

28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 11:05 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Новом Саду, ул. Балканска 1-5. 
   Како је понуђач „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

4) Да је понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 12:43 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крагујевцу, улица Слободе 5/А.  

 Како је понуђач „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

5) Да је понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 07:49 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује 2 радионице, и то у Београду, ул. Кумодрашка бр. 240 и у Смедеревској 
Паланци, ул. Мајора Гавриловића бб.  
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 Како је понуђач Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

6) Да је понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 

29.08.2019. године неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

Понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:21 часова. 
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, ул. Бјелопољски пут бб.  

Прегледом понуде утврђено је да понуђач у својој понуди није доказао испуњеност додатног 
услова из члана 76. ЗЈН предвиђеног конкурсном документацијом. Наиме, понуђач у својој понуди није 
доказао испуњеност пословног капацитета на начин предвиђен конкурсном документацијом, тачније 
није доставио потврду корисника услуге за којег је понуђач обављао послове сервисирања подвоза 
возила теретног програма и/или ватрогасних надградњи у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 
којом би доказао да је корисник предметних услуга задовољан квалитетом, поузданошћу и испуњењем 
уговорних обавеза од стране понуђача.  

Увидом у понуду понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, утврђено је да је понуђач 
доставио своју Изјаву да је реализовао услуге које се односе на сервисирање ватрогасно спасилачких 
возила, комуналних возила и одржавање опреме (надградње на возилима) у износу вишем од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а у временском периоду од 01.06.2019. године. У достављеној Изјави понуђач је навео да 
раније није потписивао оквирни споразума са наручиоцем па стога није ни могао да достави потврду. На 
основу изнетог произилази да понуђач није доказао испуњеност траженог пословног капацитета тиме 
што у својој понуди није доставио Потврду о извршеним услугама сервисирања, те сходно томе понуда 
није узета у даље разматрање.  

7) Да је понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:46 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Гаџином Хану, ул. Милоша Обилића бб.  

 Како је понуђач „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

8) Да је понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 13:09 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Врчину – Траншпед, ул. Београдска 150А.  

 Како је понуђач „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

9) Да је понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 08:32 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Рушњу, ул. Ослобођења 2к.  

 Како је понуђач ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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10) Да је понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 

30.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:44 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, Седобро бб.  

 Како је понуђач „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

11) Да је понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:45 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крњешевцима, Угриновачки пут бб, Индустријска зона.  

 Како је понуђач „Dewaco“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
 

ПАРТИЈА 4 – Краљево - Нови Пазар, Пријепоље, Чачак, Ужице 
 
За Партију 4 – Краљево - Нови Пазар, Пријепоље, Чачак, Ужице прибављене су следеће понуде 

понуђача:  

 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 

7. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

8. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

1) Да је понуда понуђача „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-6 од 

13.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-6 од 13.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 13.08.2019. године у 08:50 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крушевцу, Јасички пут бр. 15. 
   Како је понуђач „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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2) Да је понуда понуђача Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-

106/19-8 од 28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-8 
од 28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 07:31 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Доњој Јајини.     
   Како је понуђач Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, испунио све захтеве 
наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
        3) Да је понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 

28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 11:05 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Новом Саду, ул. Балканска 1-5. 
   Како је понуђач „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

4) Да је понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 12:43 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крагујевцу, улица Слободе 5/А.  

 Како је понуђач „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

5) Да је понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 07:49 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује 2 радионице, и то у Београду, ул. Кумодрашка бр. 240 и у Смедеревској 
Паланци, ул. Мајора Гавриловића бб.  

 Како је понуђач Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

6) Да је понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 

29.08.2019. године неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

Понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:21 часова. 
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, ул. Бјелопољски пут бб.  

Прегледом понуде утврђено је да понуђач у својој понуди није доказао испуњеност додатног 
услова из члана 76. ЗЈН предвиђеног конкурсном документацијом. Наиме, понуђач у својој понуди није 
доказао испуњеност пословног капацитета на начин предвиђен конкурсном документацијом, тачније 
није доставио потврду корисника услуге за којег је понуђач обављао послове сервисирања подвоза 
возила теретног програма и/или ватрогасних надградњи у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 
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којом би доказао да је корисник предметних услуга задовољан квалитетом, поузданошћу и испуњењем 
уговорних обавеза од стране понуђача.  

Увидом у понуду понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, утврђено је да је понуђач 
доставио своју Изјаву да је реализовао услуге које се односе на сервисирање ватрогасно спасилачких 
возила, комуналних возила и одржавање опреме (надградње на возилима) у износу вишем од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а у временском периоду од 01.06.2019. године. У достављеној Изјави понуђач је навео да 
раније није потписивао оквирни споразума са наручиоцем па стога није ни могао да достави потврду. На 
основу изнетог произилази да понуђач није доказао испуњеност траженог пословног капацитета тиме 
што у својој понуди није доставио Потврду о извршеним услугама сервисирања, те сходно томе понуда 
није узета у даље разматрање.  

7) Да је понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:46 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Гаџином Хану, ул. Милоша Обилића бб.  

 Како је понуђач „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

8) Да је понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 13:09 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Врчину – Траншпед, ул. Београдска 150А.  

 Како је понуђач „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

9) Да је понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 08:32 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Рушњу, ул. Ослобођења 2к.  

 Како је понуђач ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

10) Да је понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 

30.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:44 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, Седобро бб.  

 Како је понуђач „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

11) Да је понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:45 часова.  
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крњешевцима, Угриновачки пут бб, Индустријска зона.  

 Како је понуђач „Dewaco“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

 

ПАРТИЈА 5 – Сремска Митровица - Шабац, Сомбор, Ваљево, Панчево 
 

За Партију 5 – Сремска Митровица - Шабац, Сомбор, Ваљево, Панчево прибављене су следеће понуде 

понуђача:  

 

1. СЗР Војислав Живановић, Шабац,  

2. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад,  

3. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац ` 

4. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 

5. „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан,  

7. Аутомеханичарска радња „ОМR“ Панчево, 

8. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

9. СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац,  

10. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

11. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

12. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

 

1) Да је понуда понуђача СЗР Војислав Живановић, Шабац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-7 од 

27.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

      Понуда понуђача СЗР Војислав Живановић, Шабац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-7 од 27.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 27.08.2019. године у 11:35 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Јеленчи к од Шапца, ул. Маршала Тита 141. 

 Како је понуђач СЗР Војислав Живановић, Шабац, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
        2) Да је понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 

28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 11:05 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Новом Саду, ул. Балканска 1-5. 
   Како је понуђач „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

3) Да је понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
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Понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 12:43 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крагујевцу, улица Слободе 5/А.  

 Како је понуђач „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

4) Да је понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 07:49 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује 2 радионице, и то у Београду, ул. Кумодрашка бр. 240 и у Смедеревској 
Паланци, ул. Мајора Гавриловића бб.  

 Како је понуђач Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

5) Да је понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 

29.08.2019. године неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

Понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:21 часова. 
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, ул. Бјелопољски пут бб.  

Прегледом понуде утврђено је да понуђач у својој понуди није доказао испуњеност додатног 
услова из члана 76. ЗЈН предвиђеног конкурсном документацијом. Наиме, понуђач у својој понуди није 
доказао испуњеност пословног капацитета на начин предвиђен конкурсном документацијом, тачније 
није доставио потврду корисника услуге за којег је понуђач обављао послове сервисирања подвоза 
возила теретног програма и/или ватрогасних надградњи у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 
којом би доказао да је корисник предметних услуга задовољан квалитетом, поузданошћу и испуњењем 
уговорних обавеза од стране понуђача.  

Увидом у понуду понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, утврђено је да је понуђач 
доставио своју Изјаву да је реализовао услуге које се односе на сервисирање ватрогасно спасилачких 
возила, комуналних возила и одржавање опреме (надградње на возилима) у износу вишем од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а у временском периоду од 01.06.2019. године. У достављеној Изјави понуђач је навео да 
раније није потписивао оквирни споразума са наручиоцем па стога није ни могао да достави потврду. На 
основу изнетог произилази да понуђач није доказао испуњеност траженог пословног капацитета тиме 
што у својој понуди није доставио Потврду о извршеним услугама сервисирања, те сходно томе понуда 
није узета у даље разматрање.  

6) Да је понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:46 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Гаџином Хану, ул. Милоша Обилића бб.  

 Како је понуђач „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

7) Да је понуда понуђача Аутомеханичарска радња „ОМR“ Панчево, 07 бр. 404-ЈН-106/19-16 

од 29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
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         Понуда понуђача Аутомеханичарска радња „ОМR“ Панчево, 07 бр. 404-ЈН-106/19-16 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 11:26 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Панчеву, Шарпланинска улица 137ж.  

 Како је понуђач Аутомеханичарска радња „ОМR“ Панчево, испунио све захтеве наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

8) Да је понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 13:09 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Врчину – Траншпед, ул. Београдска 150А.  

 Како је понуђач „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

9) Да је понуда понуђача СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-19 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац 07 бр. 404-ЈН-106/19-19 од 29.08.2019. године 
је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 07:50 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Вршцу. 

 Како је понуђач СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

10) Да је понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 08:32 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Рушњу, ул. Ослобођења 2к.  

 Како је понуђач ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

11) Да је понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 

30.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:44 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, Седобро бб.  

 Како је понуђач „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

12) Да је понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:45 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крњешевцима, Угриновачки пут бб, Индустријска зона.  
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 Како је понуђач „Dewaco“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

 

ПАРТИЈА 6 – Ниш – Бор, Зајечар, Јагодина, Смедерево, Пожаревац 

 
За Партију 6 – Ниш – Бор, Зајечар, Јагодина, Смедерево, Пожаревац прибављене су следеће понуде 

понуђача:  

 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 

7. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан,  

8. „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд 

9. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

10. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

11. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

12. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

1) Да је понуда понуђача „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-6 од 

13.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-6 од 13.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 13.08.2019. године у 08:50 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крушевцу, Јасички пут бр. 15. 
   Како је понуђач „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

2) Да је понуда понуђача Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-

106/19-8 од 28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-8 
од 28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 07:31 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Доњој Јајини.     
   Како је понуђач Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац, испунио све захтеве 
наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
        3) Да је понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 

28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-106/19-9 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 11:05 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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   Понуђач поседује радионицу у Новом Саду, ул. Балканска 1-5. 
   Како је понуђач „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

4) Да је понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „PRESTIGE PLUS“ д.о.о. Крагујевац, 07 бр. 404-ЈН-106/19-11 од 
28.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 28.08.2019. године у 12:43 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крагујевцу, улица Слободе 5/А.  

 Како је понуђач „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

5) Да је понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-12 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 07:49 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује 2 радионице, и то у Београду, ул. Кумодрашка бр. 240 и у Смедеревској 
Паланци, ул. Мајора Гавриловића бб.  

 Како је понуђач Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

6) Да је понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 

29.08.2019. године неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

Понуда понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-13 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:21 часова. 
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, ул. Бјелопољски пут бб.  

Прегледом понуде утврђено је да понуђач у својој понуди није доказао испуњеност додатног 
услова из члана 76. ЗЈН предвиђеног конкурсном документацијом. Наиме, понуђач у својој понуди није 
доказао испуњеност пословног капацитета на начин предвиђен конкурсном документацијом, тачније 
није доставио потврду корисника услуге за којег је понуђач обављао послове сервисирања подвоза 
возила теретног програма и/или ватрогасних надградњи у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 
којом би доказао да је корисник предметних услуга задовољан квалитетом, поузданошћу и испуњењем 
уговорних обавеза од стране понуђача.  

Увидом у понуду понуђача „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље, утврђено је да је понуђач 
доставио своју Изјаву да је реализовао услуге које се односе на сервисирање ватрогасно спасилачких 
возила, комуналних возила и одржавање опреме (надградње на возилима) у износу вишем од 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а у временском периоду од 01.06.2019. године. У достављеној Изјави понуђач је навео да 
раније није потписивао оквирни споразума са наручиоцем па стога није ни могао да достави потврду. На 
основу изнетог произилази да понуђач није доказао испуњеност траженог пословног капацитета тиме 
што у својој понуди није доставио Потврду о извршеним услугама сервисирања, те сходно томе понуда 
није узета у даље разматрање.  

7) Да је понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 07 бр. 404-ЈН-106/19-14 од 29.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:46 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Гаџином Хану, ул. Милоша Обилића бб.  
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 Како је понуђач „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-15 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-15 од 
29.08.2019. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 09:50 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује/користи две радионице, и то у Београду, ул. Зрењанински пут 51а и у Нишу, 
Булевар Светог цара Константина бб.   

 Како је понуђач „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд, испунио све захтеве наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

9) Да је понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 

29.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-17 од 29.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.08.2019. године у 13:09 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Врчину – Траншпед, ул. Београдска 150А.  

 Како је понуђач „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

10) Да је понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-20 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 08:32 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Рушњу, ул. Ослобођења 2к.  

 Како је понуђач ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

11) Да је понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 

30.08.2019. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 07 бр. 404-ЈН-106/19-22 од 30.08.2019. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:44 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Пријепољу, Седобро бб.  

 Како је понуђач „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

12) Да је понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. 

године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Dewaco“ д.о.о. Београд, 07 бр. 404-ЈН-106/19-23 од 30.08.2019. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 30.08.2019. године у 09:45 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Понуђач поседује радионицу у Крњешевцима, Угриновачки пут бб, Индустријска зона.  

 Како је понуђач „Dewaco“ д.о.о. Београд, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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III 

 
У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга са поновним 

отварањем конкуренције, Сервисирање ватрогасно спасилачких возила и одржавање опреме (надградња 
над возилима) , ЈН број 106/19, Наручилац је прибавио следеће  
 
прихватљиве понуде понуђача: 
 
Партија 1 – Београд 

1. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

2. „СРБОАУТО“ д.о.о. Београд, 

3. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

4. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 

5.  „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

6. „Patrimons Automotiv“ д.о.о. Београд, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд, 

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Партија 2 – Нови Сад - Суботица, Кикинда, Зрењанин 
 

1. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

2. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

3. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

4. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

5. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

6. „DONK KOMERC“ д.о.о. Нови Сад, 

7. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

8. Аутосервис Жељко СЗР, Ветерник, 

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 
Партија 3 - Крушевац - Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Крагујевац  
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 
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Партија 4 - Краљево - Нови Пазар, Пријепоље, Чачак, Ужице 
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Партија 5 - Сремска Митровица - Шабац, Сомбор, Ваљево, Панчево 

 

1. СЗР Војислав Живановић, Шабац,  

2. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад,  

3. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац ` 

4. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 

5. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан,  

6. Аутомеханичарска радња „ОМR“ Панчево, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац,  

9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Партија 6 - Ниш – Бор, Зајечар, Јагодина, Смедерево, Пожаревац 
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан,  

7. „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд 

8. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд 

 
 и неприхватљиву понуду понуђача: 
 
- за партију 1 - Београд „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље 
- за партију 2 -  Нови Сад - Суботица, Кикинда, Зрењанин „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље 
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- за партију 3 -  Крушевац - Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Крагујевац  „Перспектива“ д.о.о. 
Пријепоље 
- за партију 4 -   Краљево - Нови Пазар, Пријепоље, Чачак, Ужице „Перспектива“ д.о.о. Пријепоље 
- за партију 5 -  Сремска Митровица - Шабац, Сомбор, Ваљево, Панчево „Перспектива“ д.о.о. 
Пријепоље 
- за партија 6 - Ниш – Бор, Зајечар, Јагодина, Смедерево, Пожаревац  „Перспектива“ д.о.о. 
Пријепоље 
 
 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у 
отвореном поступку јавне набавке услуга, обликоване по партијама: Сервисирање ватрогасно 
спасилачких возила и одржавање опреме (надградња на возилима), ЈН број 106/19, на период од три 
године, односно 2019, 2020. и 2021. годину са понуђачима и то: 
 
 

Партија 1 – Београд 

 

1. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

2. „СРБОАУТО“ д.о.о. Београд, 

3. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

4. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 

5.  „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

6. „Patrimons Automotiv“ д.о.о. Београд, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд, 

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд, 

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Партија 2 – Нови Сад - Суботица, Кикинда, Зрењанин 
 

1. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

2. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

3. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

4. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

5. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

6. „DONK KOMERC“ д.о.о. Нови Сад, 

7. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

8. Аутосервис Жељко СЗР, Ветерник, 

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Партија 3 - Крушевац - Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Крагујевац  
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 
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4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Партија 4 - Краљево - Нови Пазар, Пријепоље, Чачак, Ужице 
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

9. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

10. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Партија 5 - Сремска Митровица - Шабац, Сомбор, Ваљево, Панчево 

 

1. СЗР Војислав Живановић, Шабац,  

2. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад,  

3. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац ` 

4. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд, 

5. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан,  

6. Аутомеханичарска радња „ОМR“ Панчево, 

7. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  

8. СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац,  

9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 

Партија 6 - Ниш – Бор, Зајечар, Јагодина, Смедерево, Пожаревац 
 

1. „Brana Komerc“  д.о.о. Крушевац,  

2. Живојин Тодоровић ПР, Доња Јајина, Лесковац,  

3. „Novus-M Plus Trade“ д.о.о. Нови Сад, 

4. „PRESTIGE PLUS“  д.о.о. Крагујевац, 

5. Ватроспрем Производња д.о.о. Београд,  

6. „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан,  

7. „Patrimons Automotiv“ д.о.о.  Београд 

8. „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“д.о.о. Београд,  
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9. ПД „BEXING“ д.о.о. Београд,  

10. „IDI – NINČIĆ“ д.о.о. Пријепоље, 

11. „Dewaco“ д.о.о. Београд. 

 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве ове Одлуке на 
Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама.       
 
 
                                                                                                ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                    НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
 
 
                               Жељко Веселиновић 


