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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-211/19-49 
Датум: 21.01.2020. 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-211/19-48 од 30.12.2019. године, 
доносим 

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

  ЈН број 211/19 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ  Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара, обликованом по 
партијама - Резервни делови за возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала 
и друго, ЈН 211/19:  
 

За Партију 1 - ПУ Бор 
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Аутоцентар Куси“ доо, Зајечар Неготински пут 2 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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За Партију 2 - ПУ Ваљево  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 3 - ПУ Врање  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 
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21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 4 - ПУ Зајечар  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут 2 
4) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
5) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
6) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
10) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
11) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
12) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
13) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
14) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
15) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
16) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
17) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 5 - ПУ Зрењанин  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
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11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 6 - ПУ Јагодина  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 7 - ПУ Кикинда  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
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7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 8 - ПУ Крагујевац  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 9 - ПУ Краљево  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 
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1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 10 - ПУ Крушевац  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
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21)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 11 - ПУ Лесковац  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 12 - ПУ Ниш  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
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13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 13 - ПУ Нови Пазар  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 14 - ПУ Нови Сад  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
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5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 15 - ПУ Панчево  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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За Партију 16 - ПУ Пирот  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 17 - ПУ Пожаревац  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
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19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 18 - ПУ Пријепоље  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 19 - ПУ Прокупље  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
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14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 20 - ПУ Смедерево  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 21- ПУ Сомбор 
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
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6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 22- ПУ Сремска Митровица  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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За Партију 23 - ПУ Суботица  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 24 - ПУ Ужице  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
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20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 25 - ПУ Чачак  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 26 - ПУ Шабац  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
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14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 27 - ПУ за град Београд  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
7) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
8) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
9) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
10) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
11) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
12) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
13) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
14) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
15) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
16) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
17) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 
24) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
26) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 28 - Седиште Министарства  
на период од три године, односно 2019., 2020. и 2021. годину са понуђачима: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
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4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
        2. ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда понуђача: 
 

„Аутолине“ доо Београд, Ул. Вишњички венац 35 – за Партије 1-28. 
 
        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 јавне набавке 
добара 07 број 404-ЈН-211/19-02 од 24.10.2019. године, Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, 
спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну 
набавку добара обликован у 28 партија: Резервни делови за возила, транспортних средстава, механизације, 
радних машина, мотоцикала и друго, обликован у 28 партија, ЈН  број 211/19. Предмет оквирног  споразума је 
утврђивање услова за закључење наруџбеница. 

 
Процењена вредност јавне набавке износи 331.200.000,00 динара без ПДВ-а: 
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Редни број и назив партије 

Процењена 
вредност за 
2019. годину 
без ПДВ-а 

Процењена 
вредност за 2020. 
годину без  
ПДВ-а 

Процењена 
вредност за 2021. 
годину без  
ПДВ-а 

Укупна вредност по 
партијама за све три 
године без ПДВ-а 

Партија 1. – ПУ Бор 10.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.010.000,00 

Партија 2. – ПУ Ваљево 10.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.010.000,00 

Партија 3. – ПУ Врање 10.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 9.010.000,00 

Партија 4. – ПУ Зајечар 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.005.000,00 

Партија 5. – ПУ Зрењанин 5.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.005.000,00 

Партија 6. – ПУ Јагодина 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.005.000,00 

Партија 7. – ПУ Кикинда 5.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.005.000,00 

Партија 8. – ПУ Крагујевац 2.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.002.500,00 

Партија 9. – ПУ Краљево 5.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 16.005.000,00 

Партија 10. – ПУ Крушевац 2.500,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.002.500,00 

Партија 11. – ПУ Лесковац 2.500,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.002.500,00 

Партија 12. – ПУ Ниш 2.500,00 6.000.000,00 6.000.000,00 12.002.500,00 

Партија 13. – ПУ Нови Пазар  2.500,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.002.500,00 

Партија 14. – ПУ Нови Сад  2.500,00 13.000.000,00 13.000.000,00 26.002.500,00 

Партија 15. – ПУ Панчево 2.500,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.002.500,00 

Партија 16. – ПУ Пирот 2.500,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.002.500,00 

Партија 17. – ПУ Пожаревац 2.500,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.002.500,00 

Партија 18. – ПУ Пријепоље 2.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.002.500,00 

Партија 19. – ПУ Прокупље 2.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.002.500,00 

Партија 20. – ПУ Смедерево 2.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.002.500,00 

Партија 21. – ПУ Сомбор  2.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.002.500,00 

Партија 22.- ПУ Сремска 
Митровица 

2.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.002.500,00 

Партија 23. – ПУ Суботица 2.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.002.500,00 

Партија 24. – ПУ Ужице 2.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.002.500,00 

Партија 25. – ПУ Чачак 2.500,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.002.500,00 

Партија 26. – ПУ Шабац 2.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.002.500,00 

Партија 27. – ПУ за град  
Београд 

100.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.100.000,00 

Партија28. – Седиште 
Министарства 

1.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 101.000.000,00 

                                                     
Укупно: 

1.200.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 331.200.000,00 

 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, економска 
класификација 4264. 
 
Наручилац је предвидео да ће када настане потреба наручиоца за предметним добрима, на основу члана 40а став 
2. тачка 2. ЗЈН поновним отварањем конкуренције позвати све добављаче са којима је закључио oквирни споразум 
да доставе понуду за тражена добра и применом критеријума најнижа понуђена цена изабраће добављача и 
закључиће наруџбеницу, сходно достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних услова. У захтеву за 
доставу понуде ће се прецизирати критеријуми и услови набавке (цена, рок испоруке, рок важења понуде), на 
основу којих ће се изабрати најповољнији добављач коме ће се издати наруџбеница. 
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Наручилац је предвидео да је критеријум за издавање наруџбенице најнижа понуђена цена. 
      

Рок за подношење понуда био је 28.11.2019. године до 10:00 часова.  
    

Благовремене понуде доставили су следећи понуђачи: 
 

1. ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Auto kuća Annus“ доо Суботица, Ул. Варешка 18 
3. „Радуловић аутомобили“ доо Београд, Ул. Вишњичка 53а 
4. „Ауто Чачак“ доо Чачак, Коњевићи бб 
5. „Ауторемонт Пивашевић“ доо Панчево, Ул. Јабучки пут36 
6. „Аутоцентар Куси“ доо  Зајечар, Неготински пут 2 
7. „Машинопромет“ доо Врање, Ул.Радничка 32 
8. „Нине“ доо Београд, Ул. Радничка 1 
9. „Трио моторс“ доо Нови Сад, Ул. Јабланичка 6 
10. „Интер Бела“ доо Чачак, Ул. Обилићева 20/30  
11. „ГМ Ауто стакла“ доо Београд, Ул. Звечанска 62 
12. „Gazela komerc“ доо Београд, Ул.Јованке Радаковић 82а 
13. „Ликос ауто“ доо Београд, Ул. Вождовачки кружни пут 17 
14. „ВГ Комерц 2010“ Велико Градиште, Ул. Бошка Вребалова 11 
15. „Felix Tim“ доо Београд, Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
16. „Shopgroup“ доо Београд, Ул. Устаничка 128а 
17. „Вамал група“ доо Београд, Ул. Тошин Бунар 188а 
18. „Warner“ доо Суботица, Ул. Јована Микића 94 
19. „Helix inženjering“ доо Београд, Ул. Јабучка 9/7 
20. „Kit Commerce“ доо Београд, Ул. Трговачка 7/2 
21. „Санел“ доо Београд, Ул. Кружни Пут 17в 
22. „АК Шваба ауто“ Сурдулица, Загужање 
23. „Mais Commerce“ доо Нови Сад, Ул. Руменачка 21 
24. „Аутоматеријал“ доо Шабац, Ул. Првомајска 61 
25. „Akorda International“ доо Београд, Ул. Тоше Јовановића 11 
26. „Touring Europa“ доо Ниш, Ул. Лесковачка бб 
27. „Велауто плус“ доо Београд,  Ул. Војводе Степе 473 
28. „Delmax“ доо Стара Пазова, Ул. Бановачка 42 
29. „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб 
30. „Синтра 2006“ доо Краљево, Ул. Конарево 552 
31. „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Ул. Браће Станић 45  
32. ТП „Пољоауто“ доо Шид, Ул. Вука Караџића 34 
33. „Mašino-Impex“ доо Београд-Земун, Ул. Крајишка 40 
34. „Аутолине“ доо Београд, Ул. Вишњички венац 35 
35. „Вист“ доо Добановци, Ул. Сретењска 35 
36. „Coning“ доо Београд, Аутопут за Нови Сад 68 
37. „Еуроауто“ доо Београд, Ул. Војводе Степе 12 
38. „Mitsubishi shop“ доо Београд, Ул. Мирка Сандића 10 
39. ,,Plattner” доо Бачка Паланка, Ул. Новосадски пут 19 
40. „British motors“ доо Београд, Ул. Зрењанински пут 11 
41. „Точак ауто“ доо Зрењанин, Ул. Манастирска 9 

 

Неблаговремених понуда није било. 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 28.11.2019. године, са почетком у 13:00 часова, а окончан истог дана 
у 13:35 часова. 
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Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

За Партију 1 - ПУ Бор пристигле су понуде следећих понуђача: 
1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Аутоцентар Куси“ доо, Зајечар Неготински пут 2 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важе до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
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1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Аутоцентар Куси“ доо, Зајечар Неготински пут 2, број 07 404-ЈН-211/19-11 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Аутоцентар Куси“ доо, Зајечар Неготински пут 2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11, број 07 404-ЈН-
211/19-19 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године 
у 13:00 часова.  
Како је понуђач „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 испунио све захтеве 
Наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев 
од кога зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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9) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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14) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
17) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
18) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
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Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације. Како понуђач „Аутолине“ доо, 
Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
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Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 

За Партију 2 - ПУ Ваљево пристигле су понуде следећих понуђача: 
1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61, број 07 404-ЈН-211/19-29 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 12:16 
часова.  
Како је понуђач „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
20) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 



30 | 2 0 4  

 

 

23) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
25) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 3 - ПУ Врање пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
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18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
24) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
26) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32, број 07 404-ЈН-211/19-12 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
14) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање, број 07 404-ЈН-211/19-27 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:19 часова.  
Понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака VR002-VG, 
из које се јасно види да је понуђач власник предметног возила, али да важи до 07.02.2018. године. У складу са 
чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, из које се 
јасно види да је предметно возило уредно регистровано. 
 
Како је понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552, број 07 404-ЈН-211/19-35 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:03 
часова.  
Понуђач „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 као доказ за посебан захтев од којег зависи 
прихватљивост понуде доставио је изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да поседује одговарајуће сертификате, дозволе, стандарде и другу неопходну документацију за рад 
и сервисирање ватрогасних возила. Конкурсном документацијом као доказ захтевана је изјава понуђача на 
меморандуму дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач испоручује добра која имају 
сертификат ISO TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о 
јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је 
доставио изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће испоручивати 
добра која имају сертификат ISO TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
27) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
28) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 4 - ПУ Зајечар пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут 2 
4) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
5) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
6) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
10) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
11) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
12) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
13) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
14) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
15) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
16) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
17) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
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23) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
24) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
26) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Аутоцентар Куси“ доо, Зајечар Неготински пут 2, број 07 404-ЈН-211/19-11 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Аутоцентар Куси“ доо, Зајечар Неготински пут 2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
4) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32, број 07 404-ЈН-211/19-12 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11, број 07 404-ЈН-
211/19-19 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године 
у 13:00 часова.  
Како је понуђач „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 испунио све захтеве 
Наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев 
од кога зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
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копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
14) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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17) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
18) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
27) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
28) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
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Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 5 - ПУ Зрењанин пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
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1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
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благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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14) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
25) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
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Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 6 - ПУ Јагодина пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

       
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 



48 | 2 0 4  

 

 

1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
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благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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14) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
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Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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25) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 7 - ПУ Кикинда пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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2) Да је понуда понуђача „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 
21.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 
часова.  
Како је понуђач „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
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Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94, број 07 404-ЈН-211/19-23 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:31 
часова.  
Како је понуђач „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
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Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 8 - ПУ Крагујевац пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
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23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
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Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
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Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 9 - ПУ Краљево пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
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21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30, број 07 404-ЈН-211/19-15 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 11:38 
часова.  
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Како је понуђач „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
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Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552, број 07 404-ЈН-211/19-35 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:03 
часова.  
Понуђач „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 као доказ за посебан захтев од којег зависи 
прихватљивост понуде доставио је изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да поседује одговарајуће сертификате, дозволе, стандарде и другу неопходну документацију за рад 
и сервисирање ватрогасних возила. Конкурсном документацијом као доказ захтевана је изјава понуђача на 
меморандуму дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач испоручује добра која имају 
сертификат ISO TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о 
јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је 
доставио изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће испоручивати 
добра која имају сертификат ISO TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
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Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
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Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
27) Да је понуда понуђача „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11, број 07 404-ЈН-211/19-45 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 као доказ за посебан захтев од којег зависи 
прихватљивост понуде доставио је изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 90001 (2015 Edition) UTAC. Конкурсном 
документацијом као доказ захтевана је изјава понуђача на меморандуму дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да понуђач испоручује добра која имају сертификат ISO TS 16949, JAPIA или 
одговарајући, по захтеву наручиоца. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је 
захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио изјаву на меморандуму 
дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 
TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. 
 
Како је понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
28) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 10 - ПУ Крушевац пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
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19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32, број 07 404-ЈН-211/19-12 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
20) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 
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22) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
25) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 11 - ПУ Лесковац пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
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10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
24) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
26) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32, број 07 404-ЈН-211/19-12 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
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доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање, број 07 404-ЈН-211/19-27 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:19 часова.  
Понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака VR002-VG, 
из које се јасно види да је понуђач власник предметног возила, али да важи до 07.02.2018. године. У складу са 
чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, из које се 
јасно види да је предметно возило уредно регистровано. 
 
Како је понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
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1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб, број 07 404-ЈН-211/19-31 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:05 
часова.  
Како је понуђач „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка ббиспунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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21) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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26) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
27) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
28) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 12 - ПУ Ниш пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
24) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
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26) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32, број 07 404-ЈН-211/19-12 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање, број 07 404-ЈН-211/19-27 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:19 часова.  
Понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака VR002-VG, 
из које се јасно види да је понуђач власник предметног возила, али да важи до 07.02.2018. године. У складу са 
чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, из које се 
јасно види да је предметно возило уредно регистровано. 
 
Како је понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
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члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб, број 07 404-ЈН-211/19-31 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:05 
часова.  
Како је понуђач „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка ббиспунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
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ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
27) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
28) Да је понуда понуђача „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11, број 07 404-ЈН-211/19-45 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 као доказ за посебан захтев од којег зависи 
прихватљивост понуде доставио је изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 90001 (2015 Edition) UTAC. Конкурсном 
документацијом као доказ захтевана је изјава понуђача на меморандуму дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да понуђач испоручује добра која имају сертификат ISO TS 16949, JAPIA или 
одговарајући, по захтеву наручиоца. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је 
захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио изјаву на меморандуму 
дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 
TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. 
 
Како је понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
29) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 13 - ПУ Нови Пазар пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
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21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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17) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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22) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
25) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 14 - ПУ Нови Сад пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
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18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
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Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
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Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11, број 07 404-ЈН-211/19-45 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 као доказ за посебан захтев од којег зависи 
прихватљивост понуде доставио је изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 90001 (2015 Edition) UTAC. Конкурсном 
документацијом као доказ захтевана је изјава понуђача на меморандуму дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да понуђач испоручује добра која имају сертификат ISO TS 16949, JAPIA или 
одговарајући, по захтеву наручиоца. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је 
захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио изјаву на меморандуму 
дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 
TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. 
 
Како је понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 15 - ПУ Панчево пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
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Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36, број 07 404-ЈН-211/19-
10 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62, број 07 404-ЈН-211/19-16 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 11:38 
часова.  
Како је понуђач „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
12) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
17) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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25) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 16 - ПУ Пирот пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
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26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32, број 07 404-ЈН-211/19-12 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 



103 | 2 0 4  

 

 

6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање, број 07 404-ЈН-211/19-27 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:19 часова.  
Понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака VR002-VG, 
из које се јасно види да је понуђач власник предметног возила, али да важи до 07.02.2018. године. У складу са 
чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, из које се 
јасно види да је предметно возило уредно регистровано. 
 
Како је понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
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члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
17) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 17 - ПУ Пожаревац пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
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1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11, број 07 404-ЈН-
211/19-19 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године 
у 13:00 часова.  
Како је понуђач „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 испунио све захтеве 
Наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев 
од кога зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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14) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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20) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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25) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 18 - ПУ Пријепоље пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
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набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
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Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
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Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 19 - ПУ Прокупље пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
24) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
26) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 



118 | 2 0 4  

 

 

1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32, број 07 404-ЈН-211/19-12 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Како је понуђач „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање, број 07 404-ЈН-211/19-27 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:19 часова.  
Понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака VR002-VG, 
из које се јасно види да је понуђач власник предметног возила, али да важи до 07.02.2018. године. У складу са 
чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, из које се 
јасно види да је предметно возило уредно регистровано. 
 
Како је понуђач „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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17) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб, број 07 404-ЈН-211/19-31 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:05 
часова.  
Како је понуђач „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка ббиспунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
18) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
27) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
28) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
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Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 20 - ПУ Смедерево пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
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Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11, број 07 404-ЈН-
211/19-19 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године 
у 13:00 часова.  
Како је понуђач „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 испунио све захтеве 
Наручиоца у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев 
од кога зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
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1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
14) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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20) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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25) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 21- ПУ Сомбор пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
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   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 
21.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 
часова.  
Како је понуђач „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94, број 07 404-ЈН-211/19-23 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:31 
часова.  
Како је понуђач „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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12) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
17) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
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Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
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Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 22- ПУ Сремска Митровица пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
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13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61, број 07 404-ЈН-211/19-29 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 12:16 
часова.  
Како је понуђач „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34, број 07 404-ЈН-211/19-37 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:16 
часова.  
Како је понуђач ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 



138 | 2 0 4  

 

 

Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 23 - ПУ Суботица пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 
21.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 
часова.  
Како је понуђач „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 
11) Да је понуда понуђача „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94, број 07 404-ЈН-211/19-23 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:31 
часова.  
Како је понуђач „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 
12) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
 

13) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 
14) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
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Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
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Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 24 - ПУ Ужице пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
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13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30, број 07 404-ЈН-211/19-15 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 11:38 
часова.  
Како је понуђач „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
14) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
20) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 
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 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
25) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 25 - ПУ Чачак пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
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2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-7 од 15.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 09:22 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
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Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30, број 07 404-ЈН-211/19-15 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 11:38 
часова.  
Како је понуђач „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
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из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
14) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
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став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
20) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93.  
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ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. 
Понуђач је доставио потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
25) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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26) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 26 - ПУ Шабац пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
2) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
4) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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8) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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13) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61, број 07 404-ЈН-211/19-29 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 12:16 
часова.  
Како је понуђач „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
17) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
18) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
20) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
23) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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24) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
25) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 27 - ПУ за град Београд пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
7) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
8) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
9) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
10) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
11) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
12) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
13) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
14) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
15) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
16) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
17) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
24) „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 
25) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
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26) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
27) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
28) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
29) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
 

1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а, број 07 404-ЈН-211/19-8 
од 15.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 11:50 
часова.  
Како је понуђач „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53абб испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда понуђача „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30, број 07 404-ЈН-211/19-15 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 11:38 
часова.  
Како је понуђач „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62, број 07 404-ЈН-211/19-16 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 11:38 
часова.  
Како је понуђач „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
9) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
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доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
 
Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
15) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
17) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
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Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
18) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
20) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
21) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
22) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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23) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
24) Да је понуда понуђача „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35, број 07 404-ЈН-211/19-40 од 28.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:58 часова.  
Како је понуђач „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
25) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
26) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
27) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
28) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
 
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
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75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
29) Да је понуда понуђача „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11, број 07 404-ЈН-211/19-45 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 као доказ за посебан захтев од којег зависи 
прихватљивост понуде доставио је изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 90001 (2015 Edition) UTAC. Конкурсном 
документацијом као доказ захтевана је изјава понуђача на меморандуму дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да понуђач испоручује добра која имају сертификат ISO TS 16949, JAPIA или 
одговарајући, по захтеву наручиоца. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је 
захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио изјаву на меморандуму 
дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 
TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. 
 
Како је понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
30) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
За Партију 28 - Седиште Министарства пристигле су понуде следећих понуђача: 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
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21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 
24) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
26) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
1) Да је понуда понуђача ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б, број 07 404-ЈН-211/19-6 од 
14.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 14.11.2019. године у 13:18 
часова.  
   Понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б као доказ за технички капацитет 
захтеван конкурсном документациом доставио је фотокопије очитаних саобраћајних дозвола за возило 
регистарских ознака BG118-DJ и BG375-AK, из којих се јасно види да је понуђач власник предметних возила, 
али да важи до 22.02.2018. године, односно до 05.08.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
фотокопију продужене (важеће) саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG375-AK. 
Како је понуђач ,,City Autotehnik“ доо Београд, Ул. Булевар ЈНА 54б испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
2) Да је понуда понуђача „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а, број 07 404-ЈН-211/19-8 
од 15.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 15.11.2019. године у 11:50 
часова.  
Како је понуђач „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53абб испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб, број 07 404-ЈН-211/19-9 од 21.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 21.11.2019. године у 13:03 часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
4) Да је понуда понуђача „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1, број 07 404-ЈН-211/19-13 од 26.11.2019. године, 
прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:03 часова.  
Како је понуђач „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) 
ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост понуде, 
његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
5) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6, број 07 404-ЈН-211/19-14 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 10:06 
часова.  
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Како је понуђач „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
6) Да је понуда понуђача „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62, број 07 404-ЈН-211/19-16 од 
26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 11:38 
часова.  
Како је понуђач „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
7) Да је понуда понуђача „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а, број 07 404-ЈН-211/19-17 
од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:02 
часова.  
Како је понуђач „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
8) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17, број 07 404-ЈН-211/19-
18 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 12:55 
часова.  
Како је понуђач „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
9) Да је понуда понуђача „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81, број 07 404-ЈН-211/19-
20 од 26.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 26.11.2019. године у 14:03 
часова.  
Како је понуђач „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
10) Да је понуда понуђача „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а, број 07 404-ЈН-211/19-21 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 07:48 
часова.  
Понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а као доказ за технички капацитет захтеван конкурсном 
документациjом доставио је фотокопију очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака BG499-SX, 
из које се види да иста важи до 15.11.2018. године. Такође, за захтевани кадровски капацитет доставио је 
фотокопију обрасца М-А, из којег се види да је радник одјављен (датум престанка осигурања 2.07.2018. године). 
У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он 
благовремено доставио. Понуђач је доставио полису осигурања од аутоодговорности АМС Осигурања, као и 
копију налепнице, из којих се јасно види да је предметно возило уредно регистровано. Такође, понуђач је 
доставио копију М-А обрасца за једно запослено лице, из којег се јасно види да је радник пријављен на 
пензијско и здравствено осигурање. 
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Како је понуђач „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
11) Да је понуда понуђача „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а, број 07 404-ЈН-211/19-22 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:21 
часова.  
Како је понуђач „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
12) Да је понуда понуђача „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7, број 07 404-ЈН-211/19-24 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 08:57 
часова.  
Како је понуђач „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
13) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2, број 07 404-ЈН-211/19-25 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 09:15 
часова.  
Како је понуђач „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
14) Да је понуда понуђача „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в, број 07 404-ЈН-211/19-26 од 27.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 10:12 часова.  
Како је понуђач „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
15) Да је понуда понуђача „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21, број 07 404-ЈН-211/19-28 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 11:51 
часова.  
Како је понуђач „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
16) Да је понуда понуђача „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11, број 07 404-ЈН-
211/19-30 од 27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године 
у 12:31 часова.  
Како је понуђач „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 испунио све захтеве Наручиоца 
у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из 
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члана 75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога 
зависи прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
17) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473, број 07 404-ЈН-211/19-32 од 
27.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 27.11.2019. године у 13:12 
часова.  
Како је понуђач „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
18) Да је понуда понуђача „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42, број 07 404-ЈН-211/19-33 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:41 
часова.  
Како је понуђач „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
19) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб, број 07 404-ЈН-211/19-34 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 07:45 
часова.  
Како је понуђач „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45, број 07 404-ЈН-211/19-36 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:09 
часова.  
Како је понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
21) Да је понуда понуђача „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40, број 07 404-ЈН-211/19-38 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:40 
часова.  
Понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 као доказ за технички капацитет захтеван 
конкурсном документациом доставио је фотокопију очитанe саобраћајнe дозволe за возило регистарских ознака 
BG547-GB, из којe се види иста важи до 23.12.2018. године. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним 
набавкама од понуђача је захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио 
потврду о продуженој, односно важећој саобраћајној дозволи. 
 
Како је понуђач „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35, број 07 404-ЈН-211/19-39 од 
28.11.2019. године, неприхватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:41 
часова. Понуда је неприхватљива, обзиром да понуђач није доказао да испуњава услове из чл. 75. ст. 2. Закона о 
јавним набавкама. 

 Наиме, конкурсном документацијом дефинисано је да понуђач испуњеност обавезних услова чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама докаже достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да као понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.  Како понуђач „Аутолине“ 
доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 није доставио наведену изјаву, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
23) Да је понуда понуђача „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35, број 07 404-ЈН-211/19-40 од 28.11.2019. 
године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 08:58 часова.  
Како је понуђач „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 испунио све захтеве Наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи прихватљивост 
понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
24) Да је понуда понуђача „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68, број 07 404-ЈН-211/19-41 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:08 
часова.  
Како је понуђач „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
25) Да је понуда понуђача „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12, број 07 404-ЈН-211/19-42 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:17 
часова.  
Како је понуђач „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
26) Да је понуда понуђача „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10, број 07 404-ЈН-211/19-43 
од 28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:18 
часова.  
Како је понуђач „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
27) Да је понуда понуђача ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19, број 07 404-ЈН-211/19-44 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:33 
часова.  
Како је понуђач ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 испунио све захтеве Наручиоца у 
смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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28) Да је понуда понуђача „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11, број 07 404-ЈН-211/19-45 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:43 
часова.  
Понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 као доказ за посебан захтев од којег зависи 
прихватљивост понуде доставио је изјаву на меморандуму дату под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 90001 (2015 Edition) UTAC. Конкурсном 
документацијом као доказ захтевана је изјава понуђача на меморандуму дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да понуђач испоручује добра која имају сертификат ISO TS 16949, JAPIA или 
одговарајући, по захтеву наручиоца. У складу са чланом 93. ст. 1. Закона о јавним набавкама од понуђача је 
захтевано додатно појашњење, које је он благовремено доставио. Понуђач је доставио изјаву на меморандуму 
дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће испоручивати добра која имају сертификат ISO 
TS 16949, JAPIA или одговарајући, по захтеву наручиоца. 
 
Како је понуђач „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
29) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9, број 07 404-ЈН-211/19-46 од 
28.11.2019. године, прихватљива. Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.11.2019. године у 09:51 
часова.  
Како је понуђач „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 испунио све захтеве Наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, односно доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1)-4) ЗЈН-а и став 2. ЗЈН, додатне услове из члана 76. ЗЈН, као и посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
       III 

 
У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара са поновним отварањем 
конкуренције - Резервни делови за возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и 
друго, ЈН 211/19, Наручилац је прибавио следеће  
 
прихватљиве понуде понуђача: 

 
Партија 1 - ПУ Бор 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Аутоцентар Куси“ доо, Зајечар Неготински пут 2 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
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15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22)  „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 

Партија 2 - ПУ Ваљево  
1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 3 - ПУ Врање  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
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10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 4 - ПУ Зајечар  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут 2 
4) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
5) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
6) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
10) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
11) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
12) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
13) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
14) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
15) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
16) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
17) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 5 - ПУ Зрењанин  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
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2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 6 - ПУ Јагодина  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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Партија 7 - ПУ Кикинда  
1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 8 - ПУ Крагујевац  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
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22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 9 - ПУ Краљево  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 10 - ПУ Крушевац  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 



178 | 2 0 4  

 

 

17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 11 - ПУ Лесковац  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
 
Партија 12 - ПУ Ниш  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
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10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 13 - ПУ Нови Пазар  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 14 - ПУ Нови Сад  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
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4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 15 - ПУ Панчево  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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Партија 16 - ПУ Пирот  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 17 - ПУ Пожаревац  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
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21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 18 - ПУ Пријепоље  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 19 - ПУ Прокупље  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
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18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 20 - ПУ Смедерево  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 21- ПУ Сомбор 

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
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12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 22- ПУ Сремска Митровица  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 23 - ПУ Суботица  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
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6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 24 - ПУ Ужице  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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Партија 25 - ПУ Чачак  
1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 26 - ПУ Шабац  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14) „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
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23) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 27 - ПУ за град Београд  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
7) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
8) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
9) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
10) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
11) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
12) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
13) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
14) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
15) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
16) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
17) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
18) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23) „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 
24) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
26) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
Партија 28 - Седиште Министарства  

1) ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2) „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а 
3) „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6) „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
7) „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9) „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10) „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11) „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12) „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14) „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
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15) „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16) „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18) „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21) „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22) „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 
23) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24) „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25) „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26) ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
28) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
 и неприхватљиву понуду понуђача: 
 

„Аутолине“ доо Београд, Ул. Вишњички венац 35. 
 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у отвореном 
поступку јавне набавке добара, обликованом по партијама: Резервни делови за возила, транспортних 
средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 211/19, и то: 
 

За Партију 1 - ПУ Бор на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Аутоцентар Куси“ доо, Зајечар Неготински пут 2 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
9. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
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25. ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 2 - ПУ Ваљево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24. ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 3 - ПУ Врање на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
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18. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20. „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 
21. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26. ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 4 - ПУ Зајечар на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут 2 
4. „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
5. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
6. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
7. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9. „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
10. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
11. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
12. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
13. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
14. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
15. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
16. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
17. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
18. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26. ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 5 - ПУ Зрењанин на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
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8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23. ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 6 - ПУ Јагодина на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23. ,,Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 7 - ПУ Кикинда на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
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4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 8 - ПУ Крагујевац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 

следећим понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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За Партију 9 - ПУ Краљево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 

следећим понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Синтра 2006“ доо, Краљево Ул. Конарево 552 
20. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26. „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
27. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 10 - ПУ Крушевац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 

следећим понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
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18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 11 - ПУ Лесковац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 

следећим понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 12 - ПУ Ниш на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 

следећим понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
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10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27. „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

28. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
 
За Партију 13 - ПУ Нови Пазар на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 14 - ПУ Нови Сад на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
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2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24. „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
25. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 15 - ПУ Панчево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
7. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
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24. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 16 - ПУ Пирот на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
 
За Партију 17 - ПУ Пожаревац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
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16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
 
За Партију 18 - ПУ Пријепоље на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
15. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
16. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
17. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
18. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
19. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
20. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
21. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
22. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
23. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
 
За Партију 19 - ПУ Прокупље на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 



199 | 2 0 4  

 

 

11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „АК Шваба ауто“ Сурдулица Загужање 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Touring Europa“ доо, Ниш Ул. Лесковачка бб 
18. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 20 - ПУ Смедерево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „ВГ Комерц 2010“ , Велико Градиште Ул. Бошка Вребалова 11 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 21- ПУ Сомбор на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
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3. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 22- ПУ Сремска Митровица на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 

следећим понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20. ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
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24. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 23 - ПУ Суботица на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Auto kuća Annus“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Warner“ доо, Суботица Ул. Јована Микића 94 
12. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
23. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
24. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
25. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 24 - ПУ Ужице на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
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16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
 

За Партију 25 - ПУ Чачак на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 

1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
6. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
7. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
8. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
9. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
10. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
11. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
12. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
13. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
14. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 26 - ПУ Шабац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 

понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
3. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
4. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
5. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
6. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
7. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
8. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
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9. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
10. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
11. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
12. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
13. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
14. „Аутоматеријал“ доо, Шабац Ул. Првомајска 61 
15. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
16. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
17. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
18. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
19. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
20. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
21. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
22. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
23. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
24. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
За Партију 27 - ПУ за град Београд на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 

следећим понуђачама: 
1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а 
3. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „Интер Бела“ доо, Чачак Ул. Обилићева 20/30  
7. „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
8. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
9. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
10. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
11. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
12. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
13. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
14. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
15. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
16. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
17. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
18. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
19. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
20. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
21. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
22. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
23. „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 
24. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
25. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
26. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
27. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28. „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
29. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
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За Партију 28 - Седиште Министарства на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 
следећим понуђачама: 

1. ,,City Autotehnik“ доо, Београд Ул. Булевар ЈНА 54б 
2. „Радуловић аутомобили“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53а 
3. „Ауто Чачак“ доо, Чачак Коњевићи бб 
4. „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
5. „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Јабланичка 6 
6. „ГМ Ауто стакла“ доо, Београд Ул. Звечанска 62 
7. „Gazela komerc“ доо, Београд Ул.Јованке Радаковић 82а 
8. „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
9. „Felix Tim“ доо, Београд Ул. Булевар Деспота Стефана 81 
10. „Shopgroup“ доо, Београд Ул. Устаничка 128а 
11. „Вамал група“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 188а 
12. „Helix inženjering“ доо, Београд Ул. Јабучка 9/7 
13. „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
14. „Санел“ доо, Београд Ул. Кружни Пут 17в 
15. „Mais Commerce“ доо, Нови Сад Ул. Руменачка 21 
16. „Akorda International“ доо, Београд Ул. Тоше Јовановића 11 
17. „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
18. „Delmax“ доо, Стара Пазова Ул. Бановачка 42 
19. „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
20. „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
21. „Mašino-Impex“ доо, Београд-Земун Ул. Крајишка 40 
22. „Вист“ доо, Добановци Ул. Сретењска 35 
23. „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
24. „Еуроауто“ доо, Београд Ул. Војводе Степе 12 
25. „Mitsubishi shop“ доо, Београд Ул. Мирка Сандића 10 
26. ,,Plattner“ доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27. „British motors“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
28. „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

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


